


 

SÚVAHA K 31.12.2016 (v tis. eur) 

  
Aktíva       2016             2015 

  MAJETOK 63 683 435 63 037 442 

A. Neobe�ný majetok 51 106 968 51 245 450 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 942 696 1 044 127 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 43 501 741 42 960 181 

A.III. Dlhodobý finanèný majetok 6 662 531 7 241 142 

B. Obe�ný majetok 12 079 046 11 299 613 

B.I. Zásoby 1 922 515 1 982 082 

B.II. Zúètovanie medzi subjektmi verejnej správy 646 760 676 814 

B. III Poh¾adávky 5 767 065 6 060 966 

B.IV. Finanèné úèty a krátkodobý finanèný majetok 3 740 236 2 576 347 

B.V. Poskytnuté návratné finanèné výpomoci 2 470 3 404 

C. Èasové rozlí�enie 497 421 492 379 

  Pasíva          2016               2015 

  VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY 63 683 435 63 037 442 

A. Vlastné imanie -18 875 763 -16 215 078 

A.I. Oceòovacie rozdiely  -47 154 -36 210 

A.II. Výsledok hospodárenia  -19 036 314 -16 388 375 

A.II.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  -17 617 503 -14 437 102 

A.II.2. Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie   -1 418 811 -1 951 273 

A.III. Podiely iných úètovných jednotiek 207 705 209 507 

B. Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci 72 538 711 69 488 881 

B.I. Rezervy  23 521 713 20 503 770 

B.II. Zúètovanie medzi subjektmi verejnej správy  584 062 748 203 

B.III. Záväzky  38 155 918 38 921 878 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci  10 277 018 9 315 030 

C. Èasové rozlí�enie  10 020 487 9 763 639 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2016 (v tis. eur) 

  
Náklady            2016               2015 

I. Spotrebované nákupy a slu�by 9 655 145 9 847 367 

II. Osobné náklady 7 666 478 7 257 653 

III. Dane a poplatky 25 293 52 896 

IV. 
Odpisy, rezervy a opravné polo�ky z prevádzkovej 

èinnosti a finanènej èinnosti  
7 754 697 7 808 791 

V. Ostatné náklady na prevádzkovú  èinnos� 3 335 984 3 690 010 

VI. Finanèné náklady 1 784 145 2 286 536 

VII. Mimoriadne náklady 1 305 1 248 

VIII. Náklady na transfery 24 320 717 25 230 269 

  NÁKLADY  SPOLU 54 543 764 56 174 770 

  
Výnosy, daò z príjmov a výsledok hospodárenia            2016              2015 

I. Tr�by za vlastné výkony a tovar 26 271 571 25 985 861 

II. Daòové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  15 672 085 13 399 658 

III. 
Zúètovanie rezerv a opravných polo�iek z prevádzkovej 

èinnosti a finanènej èinnosti  
3 314 511 3 367 684 

IV. Ostatné výnosy z prevádzkovej èinnosti 2 183 062 2 521 839 

V. Finanèné výnosy 1 063 065 2 162 817 

VI. Mimoriadne výnosy 6 077 5 317 

VII. Výnosy z transferov 4 615 709 6 787 786 

  VÝNOSY SPOLU 53 126 080 54 230 962 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 417 684 -1 943 808 

  Splatná daò z príjmov 10 121 42 497 

  Dodatoène platená daò z príjmov 486 250 

Výsledok hospodárenia po zdanení -1 428 291 -1 986 555 

  
z toho:  

pripadajúci na podiely iných úètovných jednotiek -65 2 747 
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I. V�EOBECNÉ ÚDAJE A ZVEREJNENIA 

1. Právny dôvod na zostavenie súhrnnej úètovnej závierky verejnej správy Slovenskej 

republiky 

Súhrnná úètovná závierka verejnej správy Slovenskej republiky bola zostavená v súlade so zákonom 

è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov (ïalej len ,,zákon o úètovníctve�). 

Primerane boli pou�ité aj ustanovenia Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dòa 

17. decembra 2008 è. MF/27526/2008�31 v znení neskor�ích predpisov, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní 

a oznaèovaní polo�iek konsolidovanej úètovnej závierky ústrednej správy (ïalej len ,,opatrenie�), a to 

v oblasti pou�itých metód konsolidácie a postupu konsolidácie.  

Súhrnná úètovná závierka verejnej správy je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej 

úètovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. V elektronickej podobe je 

súhrnná úètovná závierka ulo�ená aj v Registri úètovných závierok na webovom sídle 

www.registeruz.sk. 

Súhrnná úètovná závierka verejnej správy bola spracovaná v súlade s § 22a zákona o úètovníctve na 

základe agregácie: 

§ konsolidovanej úètovnej závierky ústrednej správy, 

§ konsolidovaných úètovných závierok obcí (1 112), 

§ konsolidovaných úètovných závierok vy��ích územných celkov (8), 

§ individuálnych úètovných závierok obcí, ktoré nemajú povinnos� zostavova� konsolidovanú 

úètovnú závierku (1 814), 

§ individuálnych úètovných závierok ostatných subjektov verejnej správy zalo�ených pod¾a 

osobitných predpisov1
 (37). 

§ individuálnych úètovných závierok neziskových organizácií územnej samosprávy (194). 

Pre úèely opisu významných polo�iek aktív, pasív, nákladov a výnosov sa organizácie zoskupujú do 

nasledovných skupín: 

Pod ústrednou správou sa pre úèely súhrnnej úètovnej závierky rozumejú �tátne rozpoètové 

organizácie, �tátne príspevkové organizácie a obchodné spoloènosti, v ktorých majú ústredné orgány 

�tátnej správy majetkové podiely, a ktoré sú súèas�ou konsolidovanej úètovnej závierky ústrednej 

správy. Za rok 2016 sa v ústrednej správe po prvý krát vykazujú aj �tátne podniky (18) a �tátne 

úèelové fondy (3).  

Pod subjektmi územnej samosprávy sa pre úèely súhrnnej úètovnej závierky rozumejú obce, vy��ie 

územné celky, rozpoètové a príspevkové organizácie obcí a vy��ích územných celkov, obchodné 

                                                           
1 Napríklad zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 423/2015 Z. z. o �tatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. 
o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých �kolách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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spoloènosti obcí a vy��ích územných celkov, v ktorých majú obce alebo vy��ie územné celky 

majetkové podiely, a ktoré sú súèas�ou konsolidovaných úètovných závierok obcí a vy��ích územných 

celkov.  

Pod ostatnými subjektmi sa pre úèely súhrnnej úètovnej závierky rozumejú verejné vysoké �koly (20),  

Sociálna pois�ovòa, Slovenský pozemkový fond,  Audiovizuálny fond,  Rada pre vysielanie 

a retransmisiu, Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva, Tlaèová 

agentúra Slovenskej republiky, Úrad pre doh¾ad nad výkonom auditu, Úrad pre doh¾ad nad 

zdravotnou starostlivos�ou, Ústav pamäti národa, Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných 

výrobkov, Danubiana, Fond na podporu umenia, Fond na podporu vzdelávania, Kancelária rady pre 

rozpoètovú zodpovednos�, Rada pre rie�enie krízových situácií, Úrad komisára pre deti, Úrad 

komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a neziskové organizácie územnej samosprávy, ktoré sú 

súèas�ou verejnej správy. 

2. Informácie o súhrnnom celku verejnej správy  

Do súhrnného celku za rok 2016 boli zaradené úètovné jednotky v súlade s §22a zákona o úètovníctve. 

Súhrnný celok verejnej správy za rok 2016 tvorilo spolu 7 949 úètovných jednotiek. Spôsob zahrnutia 

jednotiek do súhrnného celku je na základe a) princípu kontroly � rozpoètové organizácie, príspevkové 

organizácie, obchodné spoloènosti, �tátne podniky a �tátne fondy � a b) zaradenia ostatných subjektov 

do sektora verejnej správy � napr. verejné vysoké �koly, obce, vy��ie územné celky, neziskové 

organizácie a ïal�ie. 

Ministerstvo financií SR ako zostavovate¾ súhrnnej úètovnej závierky nevykonáva reálne kontrolu nad 

v�etkými úètovnými jednotkami súhrnného celku, z tohto dôvodu je pre ich zahrnutie rozhodujúce to, 

èi sú subjektom verejnej správy (§22a ods. 3 zákona o úètovníctve). 

Z tohto dôvodu nie je súhrnný celok toto�ný so sektorom verejnej správy, nako¾ko zahàòa aj tie 

jednotky, ktoré nie sú �tatisticky zaradené do verejnej správy. Do súhrnného celku naopak nie sú 

zahrnuté jednotky v likvidácii alebo v konkurze, a organizácie, ktoré ukonèili svoju èinnos� v priebehu 

roka 2015 resp. k 1.1.2016. 

V porovnaní s rokom 2015 je poèet organizácií v súhrnnom celku v absolútnom vyjadrení vy��í 

o 119, a to najmä z dôvodu zahrnutia vy��ieho poètu neziskových organizácií obcí, za ktoré boli 

dostupné údaje (o 154) a zní�ením poètu subjektov územnej samosprávy (o 38). 

Významnou zmenou v �truktúre súhrnnom celku bolo preradenie 18-tich �tátnych podnikov, troch 

�tátnych fondov a Exportno-importnej banky SR pod príslu�né kapitoly �tátneho rozpoètu, èím boli 

tieto jednotky konsolidované na prvej úrovni prvý krát za rok 2016. Kapitoly �tátneho rozpoètu 

vykonávajú funkciu zakladate¾a �tátneho podniku alebo zriaïovate¾a �tátneho fondu. Uvedené 

preradenie sa vykonalo na základe zmeny §22a zákona o úètovníctve, ktorá vstúpila do platnosti 

1.1.2016.  
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Vy��ie územné celky vykazovali vo svojich konsolidovaných celkoch spolu 13 obchodných 

spoloèností  (medziroène o 3 menej) a obce 526 (medziroène o 22 menej).  

V rámci ostatných subjektov dosiahli neziskové organizácie obcí �tatisticky zaradených do sektora 

verejnej správy medziroèný nárast o 154. 

Poèet organizácií v súhrnnom celku pod¾a druhu 

  2016 2015 

Súhrnný celok spolu 7 949 7 830 

v tom   

Ústredná správa 913 891 

     Rozpoètové a príspevkové organizácie �tátu 835 837 

     Obchodné spoloènosti �tátu a �tátne podniky 75 54 

     �tátne úèelové fondy 3 - 

Územná samospráva     6 805 6 843 

     Rozpoètové a príspevkové organizácie územnej samosprávy 3 332 3 345 

     Obchodné spoloènosti územnej samosprávy 539 564 

     Obce 2 926 2 926 

     Vy��ie územné celky 8 8 

Ostatné subjekty  231 96 

     Verejné vysoké �koly 20 20 

     Ostatné subjekty zalo�ené zákonom 17 36 

     Neziskové organizácie obcí 194 40 

 

Bli��í preh�ad o po!te subjektov súhrnného celku je uvedený v prílohe !. 1 poznámok súhrnnej 

ú!tovnej závierky. 

 

3. Informácie o úètovných zásadách a úètovných metódach 

Úètovné zásady a úètovné metódy sú v konsolidovanom celku ústrednej správy uplatòované na 

základe zákona o úètovníctve a postupov úètovania pre jednotlivé právne formy subjektov súhrnného 

celku: 

- opatrenia MF SR è. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

úètovania a rámcovej úètovej osnove pre rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, 

�tátne fondy, obce a vy��ie územné celky v znení neskor�ích predpisov, 

- opatrenia MF SR è. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného 

úètovníctva v znení neskor�ích predpisov, 

- opatrenia MF SR è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné pois�ovne a 

- v prípade niektorých obchodných spoloèností pod¾a medzinárodných �tandardov pre finanèné 

výkazníctvo IFRS. 
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Pre úèely zostavenia súhrnnej úètovnej závierky sa výkazy úètovných jednotiek, ktorých právna forma 

je iná ne� rozpoètová, upravili prostredníctvom prevodových mostíkov na �truktúru výkazov uvedenej 

skupiny úètovných jednotiek. Tým je zabezpeèená agregácia údajov vo forme výkazov platných pre 

úètovnú jednotku zostavujúcu súhrnnú úètovnú závierku � Ministerstvo financií SR. 

Èíselné údaje v poznámkach súhrnnej úètovnej závierky sú vykazované v mene euro, zaokrúhlené na 

tisíce. 

4. Ïal�ie informácie z konsolidovaných úètovných závierok a individuálnych úètovných závierok  

Opis polo�iek úètovnej závierky sa zakladá na informáciách, ktoré sú uvedené v poznámkach 

individuálnych a konsolidovaných úètovných závierkach subjektov súhrnného celku, výroèných správ 

a na základe informácií vy�iadaných materskou úètovnou jednotkou. Pre tieto úèely je mo�né 

nahliadnu� do úètovných závierok v registri na webovom sídle www.registeruz.sk.      

II. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE 

1. Informácie o pou�itých metódach konsolidácie 

Na zostavenie súhrnnej úètovnej závierky boli primerane pou�ité metódy a postupy konsolidácie 

pod¾a opatrenia ku konsolidácii vo verejnej správe. Úètovné jednotky boli zahrnuté do súhrnnej 

úètovnej závierky nasledovnými metódami:  

Metóda zahrnutia úètovných jednotiek do súhrnného celku 

 Druh úètovnej jednotky Metóda 

Rozpoètové a príspevkové organizácie metóda úplnej konsolidácie 

Obce a vy��ie územné celky metóda úplnej konsolidácie 

�tátne fondy  metóda úplnej konsolidácie 

Obchodné spoloènosti �tátu a �tátne podniky metóda úplnej konsolidácie 

Verejné vysoké �koly metóda úplnej konsolidácie 

Ostatné subjekty pod¾a osobitného zákona metóda úplnej konsolidácie 

Spoloèné a pridru�ené úètovné jednotky metóda vlastného imania 

 

Popis metód konsolidácie 

§ Metóda úplnej konsolidácie 

Pri tejto metóde sa prispôsobujú úètovné výkazy v�etkých úètovných jednotiek na �truktúru výkazov 

úètovnej závierky pre rozpoètové organizácie. Polo�ky úètovných výkazov sa do agregácie preberajú 

v plnej miere a identifikované vzájomné vz�ahy v rámci súhrnného celku sa vyluèujú v plnej vý�ke. 

§ Metóda vlastného imania 

Pri tejto metóde sa polo�ky úètovných výkazov do agregácie nepreberajú. Zosúladí sa hodnota 

podielov konsolidujúcej úètovnej jednotky na pridru�enej úètovnej jednotke s tou èas�ou reálnej 

hodnoty majetku a záväzkov pridru�enej úètovnej jednotky, ktorá na tieto podiely pripadá. 
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Postup pri zostavení súhrnnej úètovnej závierky 

§ Prevod ú�tovných výkazov na rovnaký základ a �truktúru 

Za spoloèný základ úètovných výkazov bola pou�itá �truktúra individuálnej úètovnej závierky pre 

rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, �tátne fondy, obce a vy��ie územné celky. Týkalo sa 

to v�etkých obchodných spoloèností, �tátnych podnikov, verejných vysokých �kôl, Sociálnej 

pois�ovne, Fondu národného majetku SR a ostatných subjektov verejnej správy. Prevod údajov sa 

zabezpeèil pou�itím prevodových mostíkov, ktoré vypracovalo Ministerstvo financií SR ako 

zostavovate¾ súhrnnej úètovnej závierky verejnej správy.  

§ Agregácia údajov 

Agregovali sa konsolidované úètovné závierky, individuálne úètovné závierky a podklady pre 

identifikáciu vzájomných vz�ahov. Ak bola úètovná jednotka súèas�ou konsolidovaného celku na 

ni��ej úrovni, bola zapoèítaná v rámci konsolidovaných výkazov materskej úètovnej jednotky 

(napr. obec alebo kapitola �tátneho rozpoètu). 

§ Konsolida�né operácie 

V rámci súhrnného celku boli vykonané konsolidaèné operácie v oblasti poh¾adávok a záväzkov, 

nákladov a výnosov. V prípade nekonzistentne vykázaných vzájomných vz�ahov sa pred elimináciou 

vykonala ich úprava. Na identifikáciu vzájomných vz�ahov boli spracované konsolida�né balíky a za 

obce a ich organizácie boli spracované formuláre vzájomných vz�ahov. 

V rámci súhrnného celku nebola vykonaná konsolidácia kapitálu a ani konsolidácia medzivýsledku. 

Z dôvodu odli�nej metodiky úètovania niektorých transakcií, èasového posunu vykázania vzájomných 

hodnôt, ako aj z dôvodu neidentifikovaných vzájomných vz�ahov v rovnakej hodnote neboli na úrovni 

súhrnnej úètovnej závierky eliminované nasledovné vz�ahy: 

- daò z príjmu právnických osôb, fyzických osôb, daò z pridanej hodnoty, 

- sociálne a zdravotné poistenie v oblasti poh¾adávok, záväzkov, nákladov a výnosov, 

- ostatné poh¾adávky, záväzky, náklady a výnosy s rozdielnou hodnotou vykázanou 

v podkladoch pre eliminácie za jednotlivé úètovné jednotky. 

§  Spracovanie výkazov súhrnnej ú�tovnej závierky 

Výkazy súhrnnej úètovnej závierky verejnej správy za rok 2016 sa predkladajú v skrátenej �truktúre. 

Vzh¾adom na to, �e �truktúra nie je predpísaná �iadnym v�eobecne záväzným právnym predpisom, 

boli pou�ité princípy medzinárodných úètovných �tandardov pre verejný sektor (IPSAS), ktoré kladú 

dôraz na významnos� a preh¾adnos� údajov. V prípade, �e v budúcnosti dôjde k zmene �truktúry 

súhrnnej úètovnej závierky bude zabezpeèené porovnanie medzi jednotlivými úètovnými obdobiami. 
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III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY  

AKTÍVA 

Celkové aktíva dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 63 683 435 tis. eur, èo je v porovnaní s rokom 2015 

viac o 645 993 tis. eur. Celkové aktíva sú tvorené najmä dlhodobým hmotným majetkom (68,3 %), 

dlhodobým finanèným majetkom (10,5 %), poh¾adávkami (9,6 %) a finanènými úètami (5,9 %).  

V medziroènom porovnaní poklesol neobe�ný majetok o 138 482 tis. eur, obe�ný majetok 

vzrástol o 779 433 tis. eur a úèty èasového rozlí�enia poklesli o 5 042 tis. eur. 

V rámci neobe�ného majetku zaznamenali takmer identickú zmenu dlhodobý finanèný majetok 

(pokles o 578 611 tis. eur) a dlhodobý hmotný majetok (nárast 541 560 tis. eur). Dlhodobý nehmotný 

majetok poklesol úhrnom o 101 431 tis. eur. Významný nárast v neobe�nom majetku dosiahli stavby 

(460 346 tis. eur) a pozemky (314 403 tis. eur). Naopak pokles zaznamenala polo�ka obstarania 

majetku (362 022 tis. eur), èo znamená, �e majetok v procese obstarania v minulom období sa v roku 

2016 zaradil do pou�ívania. V dlhodobom finanènom majetku nastal medziroèný pokles najmä 

z dôvodu zní�enia polo�ky obstarania podielov �tátu v medzinárodných finanèných in�titúciách, ktoré 

boli úètovne zaznamenané na podsúvahu, ako podmienené záväzky (pokles o 998 728 tis. eur), naopak 

vzrástli podiely obchodných spoloèností (298 132 tis. eur) a ostatné pô�ièky (129 238 tis. eur).  

V obe�nom majetku sa zní�ila hodnota poh¾adávok o 293 900 tis. eur, zásoby o 59 567 tis. eur. 

Finanèné úèty medziroène vzrástli úhrnom o 1 163 889 tis. eur. 

Pri opise jednotlivých polo�iek majetku je dôle�ité vníma� prírastky a úbytky ako celkovú 

zmenu medzi dvomi obdobiami. Celkový prírastok v�ak mô�e obsahova� aj zní�enie hodnoty 

danej polo�ky majetku, prièom z dôvodu preh¾adnosti a dostupnosti údajov na úrovni 

súhrnného celku je tento prístup pou�itý v texte primerane.   

A. Neobe�ný majetok 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok súhrnného celku dosiahol k 31.12.2016 hodnotu 942 696 tis. eur. 

Najväè�í podiel tvorí softvér (733 948 tis. eur) a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 

(103 646 tis. eur).  

Dlhodobý nehmotný majetok súhrnného celku (v tis. eur)   

Druh nehmotného majetku            2016            2015 

Softvér 733 948 716 292 

Obstaranie nehmotného majetku 103 646 195 618 

Ocenite¾né práva 82 320 102 712 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 22 782 29 505 

Spolu 942 696 1 044 127 
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Dlhodobý nehmotný majetok oproti roku 2015 poklesol o 101 431 tis. eur. Najväè�í úbytok bol 

zaznamenaný na polo�ke obstarania nehmotného majetku o 91 972 tis. eur, ocenite¾né práva o 20 392 

tis. eur a ostatný dlhodobý nehmotný majetok o 6 723 tis. eur. Naopak prírastok hodnoty zaznamenal 

softvér o 17 656 tis. eur. 

Softvér 

Najväè�í podiel na zostatkovej hodnote softvéru má ústredná správa, prièom ide najmä o ministerstvá 

a ostatné �tátne rozpoètové a príspevkové organizácie. Ústredná správa tvorí z jeho celkovej hodnoty 

v súhrnnom celku 90,8 % (prírastok o viac ako 4 %), v absolútnej hodnote je to 666 441 tis. eur. 

V rozhodujúcej miere ide o informaèné systémy, ktoré sú budované s cie¾om zvy�ovania 

elektronizácie verejnej správy, zjednodu�ovanie komunikácie obèanov so �tátnymi úradmi, 

zabezpeèenie nových úloh a kompetencií �tátnych organizácií a elektronizácia ich súèasných procesov 

(napríklad úètovníctvo, výkazníctvo, registre, údajové databázy, komunikaèné systémy a podobne). 

Medzi takéto projekty patrí napríklad elektronizácia súdnych slu�ieb,  poskytovanie slu�ieb verejnosti 

a podnikate¾ským subjektom cez elektronický prieèinok,  jednotný informaèný systém cestnej 

dopravy, elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho �kolstva, internetizácia Národného 

emisného informaèného systému, povodòový a predpovedný systém, elektronické slu�by katastra 

nehnute¾ností, informaèný systém Finanènej správy a mnohé ïal�ie. 

Do druhej kategórie softvérov mô�eme zaradi� systémy, ktoré majú slú�i� na zber, analýzu 

a vyhodnocovanie dát od fyzických a právnických osôb, napríklad Register obyvate¾ov, Rezortný 

informaèný systém pod rezortom �kolstva, register úpadcov v rezorte spravodlivosti, Centrálny 

konsolidaèný systém a Rozpoètový informaèný systém Ministerstva financií SR, informaèný systém 

�tátnej pokladnice, Register úètovných závierok, ekonomické softvéry ministerstiev a organizácií 

�tátnej správy.  

V ústrednej správe do�lo medziroène k prírastku najmä v rezorte Ministerstva financií SR o 71 982 tis. 

eur, v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR o 21 872 tis. eur, v rezorte Ministerstva vnútra SR 

o 14 810 tis. eur. Naopak pokles zaznamenal napríklad Úrad vlády SR o 21 494 tis. eur.   

V rámci rezortu Ministerstva financií SR i�lo o prírastok softvéru Finanèného riadite¾stva SR 

(o 58 829 tis. eur) z dôvodu roz�irovania existujúcich informaèných systémov a obstarávanie nových 

funkcionalít, napríklad v oblasti boja proti daòovým podvodom (roz�írenie funkcií pre kontrolný 

výkaz DPH, virtuálnu registraènú pokladnicu a ïal�ie). Samotné Ministerstvo financií SR spravovalo 

softvér k ultimu roka s medziroèným prírastkom o 10 380 tis. eur z dôvodu roz�irovania systémov pre 

zber a spracovanie údajov o rozpoète (RIS a RISSAM), roz�irovania administratívnych systémov 

a podobne.  

Ministerstvo zdravotníctva SR zvý�ilo hodnotu softvéru z dôvodu pokraèujúcej realizácie národného 

projektu Elektronické slu�by zdravotníctva, financovaného zo �trukturálnych fondov EÚ formou 

Operaèného programu Informatizácia spoloènosti (OPIS) za úèelom vytvorenia Národného portálu 

zdravia a jeho naplnenia základným informaèným obsahom, vytvorenia a spustenia skú�obnej 

prevádzky aplikácií Elektronická zdravotná kni�ka obèana, ePreskripcia/eMedikácia, eAlokácie, 
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vytvorenia predpokladov pre integráciu informaèných systémov poskytovate¾ov zdravotnej 

starostlivosti (IS PZS) s národným e-zdravie rie�ením. 

Ministerstvo vnútra SR zvý�ilo hodnotu softvéru z dôvodu  zaradenia softvéru do pou�ívania v rámci 

realizácie projektu �Elektronické slu�by informaèných systémov Ministerstva vnútra SR na úseku 

verejného poriadku, bezpeènosti osôb a majetku� a projektu �Elektronické slu�by informaèných 

systémov Ministerstva vnútra SR na úseku policajného zboru�. 

V prípade rezortu Úradu vlády SR i�lo o zní�enie hodnoty softvéru v dôsledku delimitácie majetku 

Úradu vlády SR na novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (6 173 

tis. eur) a u Národnej agentúry pre sie�ové a elektronické slu�by o 15 321 374,34 eur vplyvom 

zvý�ených úètovných odpisov. 

Z ostatných subjektov súhrnného celku vykazujú významnú hodnotu softvéru vy��ie územné celky 

19 790 tis. eur, obce 9 598 tis. eur, verejné vysoké �koly 15 707 tis. eur, z toho najviac �ilinská 

univerzita 6 046 tis. eur  a neziskové organizácie obcí 17 727 tis. eur. 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 

Hodnota nehmotného majetku zatia¾ nezaradeného do pou�ívania dosiahla k 31.12.2016 sumu 

103 646 tis. eur a medziroène je ni��ia o 91 972 tis. eur, z dôvodu postupného zaraïovania 

obstarávaných informaèných systémov do pou�ívania (najmä polo�ka softvér). V rámci obstarania 

dlhodobého nehmotného majetku vykázali organizácie ústrednej �tátnej správy ku koncu roka sumu 

91 324 tis. eur (pokles o 86 718 tis. eur), územná samospráva spolu 8 527 tis. eur a ostatné subjekty 

3 795 tis. eur. 

Väè�inu hodnoty tohto majetku v ústrednej správe tvorí 15 subjektov, s hodnotu obstarávaného 

nehmotného majetku nad 1 000 tis. eur. Ide hlavne o Ministerstvo vnútra SR (13 942 tis. eur), 

Ministerstvo financií SR (13 110 tis. eur), Ministerstvo spravodlivosti SR (11 952 tis. eur) a �tátny 

podnik Lesy SR (9 449 tis. eur). 

Ocenite!né práva 

Na hodnote ocenite¾ných práv sa podie¾a najmä ústredná správa sumou 79 802 tis. eur. V rámci tejto 

skupiny subjektov ide najmä o Finanèné riadite¾stvo (49 550 tis. eur), spoloènos� DMD Group, a.s. 

(6 698 tis. eur), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (3 521 tis. eur). Subjekty na tejto 

polo�ke súvahy vykazujú napríklad obstarané licencie k softvérovým aplikáciám, ktoré nie sú spojené 

s dodávkou hardvéru. 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok súhrnného celku dosiahol k 31.12.2016 hodnotu 43 501 741 tis. eur. 

Najväè�í podiel tvoria stavby (25 104 578 tis. eur), pozemky (9 437 589 tis. eur) a obstaranie majetku 

(3 976 498 tis. eur). Celková medziroèná zmena predstavovala nárast o 541 560 tis. eur, a to najmä 

v prípade stavieb o 458 821 tis. eur a pozemkov o 314 404 tis. eur. Naopak, výrazne poklesla hodnota 

obstarávaného majetku v predchádzajúcom úètovnom období o 362 022 tis. eur. 
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Dlhodobý hmotný majetok súhrnného celku  (v tis. eur)   

Druh hmotného majetku 2016 2015 

Stavby 25 104 578 24 645 757 

Pozemky 9 437 589 9 123 185 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 3 976 498 4 338 520 

Samostatné hnute¾né veci a súbory hnute¾ných vecí 2 265 999 2 274 077 

Dopravné prostriedky 1 853 663 1 816 673 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 863 414 761 969 

Spolu 43 501 741 42 960 181 

Stavby 

Hodnota stavieb v súhrnnom celku medziroène vzrástla o 458 821 tis. eur, èo je viac ako 85 %   

celkového zvý�enia hodnoty dlhodobého majetku v roku 2016. Najvy��í prírastok zaznamenala 

územná samospráva o 267 903 tis. eur , ïalej ústredná správa o 109 710 tis. eur a ostatné subjekty 

81 208 tis. eur. 

Prírastok v ústrednej správe znamenal jednak presun �tátnych podnikov a �tátnych fondov pod 

príslu�né kapitoly �R ako aj samotný prírastok �tátnych rozpoètových a �tátnych príspevkových 

organizácií (62 976 tis. eur). Presun �tátnych podnikov a �tátnych fondov v�ak nemá vplyv na celkový 

objem majetku súhrnného celku.  

�tátne podniky dosiahli hodnotu stavieb vo vý�ke 4 214 557 tis. eur, z toho najviac �eleznice SR 

(1 988 982 tis. eur), Slovenský vodohospodársky podnik, �.p. (1 030 810 tis. eur) a Vodohospodárska 

výstavba, �.p. (840 262 tis. eur). Celkovo �tátne podniky tvoria 28 % celkovej hodnoty stavieb 

ústrednej správy.  

Zo �tátnych rozpoètových a príspevkových organizácií vykazuje najvy��iu hodnotu Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (997 398 tis. eur) v podobe cestnej infra�truktúry 

v majetku �tátu (napríklad R1) a Slovenská správa ciest (694 686 tis. eur). Celková medziroèná zmena 

stavieb za �tátne RO a PO znamenala prírastok 54 822 tis. eur. 

Obchodné spoloènosti �tátu vykázali stavby v hodnote 7 300 439 tis. eur, prièom rozhodujúcim 

subjektom ostáva Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s., ktorá má vo vlastníctve cestnú a dia¾niènú 

infra�truktúru v hodnote 5 788 571 tis. eur. Medziroèný prírastok stavieb u tejto spoloènosti dosiahol 

25 132 tis. eur z dôvodu zaradenia dokonèených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest do trvalého 

u�ívania a zaradenia majetku v predèasnom u�ívaní najmä na úsekoch R2 Ruskovce � Pravotice, D1 

Dia¾nièný privádzaè Nová Polhora a D2 Zelený most. Druhou najvýznamnej�ou spoloènos�ou 

z poh¾adu hodnoty stavieb je Slovenská elektrizaèná a prenosová sústava, a.s. (440 330 tis. eur). Ide 

o stavby slú�iace na prenos elektrickej energie, sto�iare, trafostanice a podobne.   

  



Poznámky súhrnnej ú�tovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 

 

12 

 

Pozemky 

Ústredná správa dosiahla celkový prírastok 1 646 415 tis. eur, z toho presunom �tátnych podnikov 

1 417 122 tis. eur, prírastkom u obchodných spoloèností vo vý�ke 181 352 tis. eur a prírastkom 

u rozpoètových a príspevkových organizácií o 47 608 tis. eur.  

Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s. vykazuje hodnotu pozemkov pod pripravovanou dia¾niènou 

a cestnou infra�truktúrou vo vý�ke 1 001 548 tis. eur (prírastok 190 904 tis. eur), Verejné prístavy, a.s. 

vo vý�ke 585 725 tis. eur, Lesy SR, �.p. celkom 522 416 tis. eur a �eleznice SR v sume 520 687 tis. 

eur. 

Prírastok u Národnej dia¾niènej spoloènosti, a. s. predstavuje hodnotu pozemkov pod dia¾nicami 

a rýchlostnými cestami vykúpené spoloènos�ou od pôvodných vlastníkov, ktoré boli zaradené do 

majetku v roku 2016. Slovenská správa ciest zaznamenala prírastok 39 198 tis. eur, na ktorom sa 

podie¾ali najmä pozemky vykúpené od pôvodných vlastníkov v predchádzajúcich rokoch. 

Obce vykázali hodnotu pozemkov k ultimu roka vo vý�ke 4 490 270 tis. eur, Slovenský pozemkový 

fond vo vý�ke 285 497 tis. eur a vy��ie územné celky vo vý�ke 258 593 tis. eur. Prírastok zaznamenali 

najmä obce, a to v hodnote 60 612 tis. eur. 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

Hodnota obstarania nového dlhodobého hmotného majetku (zatia¾ nezaradeného do pou�ívania) 

k 31.12.2016 poklesla o 362 022 tis. eur, prièom ide najmä o presun na príslu�né polo�ky majetku z 

dôvodu zaradenia majetku do u�ívania v roku 2016.   

Z celkovej sumy tejto polo�ky majetku vykázali organizácie ústrednej �tátnej správy 

3 003 923 tis. eur, èo je medziroène viac o 821 459 tis. eur. Presun majetku �tátnych podnikov do 

ústrednej správy znamenal prírastok 665 112 tis. eur a ostatných subjektov ústrednej správy 156 347 

tis. eur. Obstaranie majetku tvorí najmä budúca infra�truktúra v podobe ciest, stavieb, ale aj pozemky, 

dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia.  

Z ústrednej správy vykázala Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s. prírastok 350 237 tis. eur najmä 

z dôvodu postupnej výstavby nových dia¾nièných úsekov D1 Hrièovské Podhradie � Lietavská  

Lúèka, D3 Svrèinovec � Skalité, �ilina Strá�ov � �ilina Brodno.  Slovenská elektrizaèná a prenosová 

sústava, a.s. vykázala prírastok 18 093 tis. eur. Naopak, pokles tohto majetku zaznamenala napríklad 

Slovenská správa ciest vo vý�ke 84 031 tis. eur, ktorý bol kompenzovaný prírastkom pozemkov 

a stavieb, Centrum výcviku Le�� vo vý�ke 43 737 tis. eur zaradením hmotného majetku do pou�ívania 

v rámci 2. etapy realizácie taktického cvièiska �OREMLAND� èas� KISCHLAK, ktoré pozostáva 

z dvoch èastí a to zo sektora boja v usadlosti a sektora boja v budove. Ministerstvo vnútra SR eviduje 

úbytok na tejto polo�ke v sume 28 040 tis. eur z dôvodu zaradenia majetku do pou�ívania. 

V územnej samospráve vykazujú obce zostatok obstarávaného hmotného majetku vo vý�ke 847 482 

tis. eur a vy��ie územné celky 65 716 tis. eur. Celková zmena u týchto subjektov predstavuje pokles 

o 322 217 tis. eur. 
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Samostatné hnute!né veci a súbory hnute!ných vecí 

Tento druh majetku predstavuje najmä prístroje, nástroje, technické zariadenia, poèítaèové vybavenie 

jednotiek, ktoré sú pou�ite¾né samostatne alebo tvoria urèitý súbor zariadení, ktoré mô�u fungova� len 

v spoloènom zapojení (multimediálne zariadenia, laboratórne zariadenia, ale aj vojenská technika 

a podobne). Hodnota tohto majetku dosiahla 2 265 999 tis. eur a medziroène sa zní�ila o 8 078 tis. eur. 

Ústredná správa vykazuje úhrnom 1 669 469 tis. eur, z toho najviac �eleznice SR (259 447 tis. eur), 

Slovenská elektrizaèná prenosová sústava, a.s. (255 573 tis. eur), Ministerstvo vnútra SR (124 978 tis. 

eur) a Vodohospodárska výstavba, �.p. (116 830 tis. eur).    

Územná samospráva vykazuje úhrnom 340 524 tis. eur, z èoho obce tvoria 292 459 tis. eur. Významné 

hodnoty vykázali aj verejné vysoké �koly (226 234 tis. eur), prièom sa jedná o vybavenie vedeckých 

laboratórií, uèební a pracovísk. 

Dopravné prostriedky 

Dopravné prostriedky tvoria 4,2 % dlhodobého hmotného majetku a medziroène dosiahli prírastok 

36 989 tis. eur. V prípade èlenenia hodnoty majetku pod¾a skupín subjektov, 77 % tvorí ústredná 

správa a to najmä obchodné spoloènosti (1 016 350 tis. eur), �tátne rozpoètové a príspevkové 

organizácie (382 162 tis. eur)  a �tátne podniky (27 192 tis. eur). 

Najvy��iu hodnotu vykazuje �eleznièná spoloènos� Slovensko, a.s. (820 656 tis. eur) z titulu 

pou�ívania ru�òov a vagónov pre osobnú �elezniènú dopravu. Ministerstvo vnútra SR vykazuje 

vozidlá urèené pre policajný a hasièský záchranný zbor, �peciálne dopravné prostriedky ako aj be�né 

vozidlá na prevoz osôb (napr. pod. Úradom na ochranu ústavných èinite¾ov), policajné vrtu¾níky, 

lietadlá vládnej letky SR, hasièskú techniku vo výpo�ièke pre dobrovo¾né hasièské zbory a ïal�ie 

v úhrnnej hodnote 294 050 tis. eur. �eleznièná spoloènos� Cargo, a.s. (nákladný prepravca) dosiahol 

hodnotu 167 963 tis. eur. 

Na medziroènom prírastku sa podie¾alo najmä Ministerstvo vnútra SR, a to zaradením dopravných 

lietadiel tzv. vládnej letky, nákupom ïal�ej techniky pre hasièský a záchranársky zbor a ïal�ej 

kolesovej techniky.  Znaèná èas� novej hasièskej techniky je formou výpo�ièky pou�ívaná 

dobrovo¾nými hasièskými zbormi v obciach.  

V rámci tejto polo�ky majetku tvoria významnú hodnotu e�te obce SR, a to 398 584 tis. eur, prièom je 

mo�né predpoklada�, �e ide najmä o vozový park a ostatné prostriedky obchodných spoloèností 

v konsolidovanom celku príslu�nej obce (najmä dopravné podniky, vozidlá odpadového hospodárstva 

a ïal�ie). Samotné obce a ich rozpoètové a príspevkové organizácie dosiahli hodnotu 55 809 tis. eur. 
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A.III. Dlhodobý finanèný majetok 

Celkovo dlhodobý finanèný majetok dosiahol k 31.12.2016 hodnotu 6 623 582 tis. eur a medziroène je 

ni��í o 617 560 tis. eur. Ústredná �tátna správa vykázala 5 486 369 tis. eur, obce 1 087 739 tis. eur, 

vy��ie územné celky 11 208 tis. eur a ostatné subjekty 38 266 tis. eur.  

V rámci dlhodobého finanèného majetku sa vykazujú najmä podielové cenné papiere a podiely 

v obchodných spoloènostiach s podstatným vplyvom, ktorý znamená podiel na základnom imaní 

v rozsahu 20 � 50 %. Ide o pridru�ené úètovné jednotky kapitol �R ako aj podiely v takýchto 

spoloènostiach, ktoré vlastnia dcérske spoloènosti �tátu.  

Druhú najvy��iu hodnotu v rámci ostatného finanèného majetku tvoria podiely Slovenskej republiky 

v zahranièných finanèných in�titúciách ako je napríklad Svetová banka, Európska investièná banka 

a ïal�ie. Rozhodujúcu hodnotu tvorí podiel SR v Európskom stabilizaènom mechanizme.  

Tre�ou významnou polo�kou finanèného majetku sú pô�ièky �tátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa 

poskytujú nielen subjektom územnej samosprávy, ale aj fyzickým osobám a právnickým osobám 

mimo súhrnného celku (napr. bytové dru�stvá, bytové spoloèenstvá).   

V roku 2016 sa zmenila �truktúra súhrnného celku, kedy na úrovni ústrednej správy boli 

konsolidované majetkové podiely v �tátnych podnikoch a na druhej strane sa jej súèas�ou stali podiely 

týchto podnikov v iných podnikate¾ských subjektov. Druhou významnou zmenou tvoriacou prírastok 

dlhodobého finanèného majetku ústrednej správy bolo zaèlenenie spoloènosti MH Mana�ment, a.s. 

ako právneho nástupcu zru�eného Fondu národného majetku (FNM), pod Ministerstvo hospodárstva 

SR. Tým pre�li majetkové úèasti v obchodných spoloènostiach v správe FNM pod dcérsku spoloènos� 

ústrednej správy a tieto podiely sa vykazujú v konsolidovanej úètovnej závierke ústrednej správy. 

Pod ústrednú správu pre�li aj tri �tátne fondy, prièom najvy��iu hodnotu dlhodobého finanèného 

majetku vykazuje �tátny fond rozvoja bývania z dôvodu poskytovaných pô�ièiek na rozvoj bytového 

fondu, obstarania bývania, zlep�enia energetických podmienok budov, stavieb a podobne. Èas� 

z týchto pô�ièiek bola, tak ako v minulom úètovnom období, predmetom eliminácií.   

Medziroèný úbytok majetku v ústrednej správy, ktorý mal aj vplyv na úbytok majetku súhrnného 

celku, bolo odúètovanie podielov v medzinárodných finanèných in�titúciách splatných na po�iadanie, 

ktorých správcom je Ministerstvo financií SR. Tieto podiely nespåòajú podmienky pre ich 

vykazovanie v aktívach úètovnej závierky, a preto do�lo k ich odúètovaniu a sledovaniu na úrovni 

podsúvahy. Hodnota týchto podielov bola k 31.12.2016 vo vý�ke 998 728 tis. eur. (bli��ie v popise 

Obstaranie dlhodobého finan�ného majetku). 
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Dlhodobý finanèný majetok súhrnného celku (v tis. eur)   

Druh finanèného majetku 2016 2015 

Podielové cenné papiere  4 321 549 4 047 533 

Pô�ièky 1 146 511 1 045 546 

Ostatný dlhodobý finanèný majetok 1 100 127 1 109 595 

Dlhové cenné papiere 48 711 32 297 

Obstaranie dlhodobého finanèného majetku 6 684 1 006 171 

Spolu 6 623 582 7 241 142 

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú�tovnej jednotke 

V rámci tejto polo�ky dlhodobého finanèného majetku sa vykazujú majetkové úèasti v obchodných 

spoloènostiach, ktoré predstavujú minimálne 51% podiel na ich vlastnom imaní, a ktoré neboli 

predmetom konsolidácie. Hodnota tohto dlhodobého finanèného majetku dosiahla k 31.12.2016 sumu 

197 663 tis. eur a je medziroène vy��ia o 166 568 tis. eur, najmä v ústrednej správe vplyvom 

MH Mana�mentu, a.s., ktorý vykázal prírastok 183 156 tis. eur.  

Podielové cenné papiere a podiely v spolo�nosti s podstatným vplyvom 

V rámci tejto polo�ky dlhodobého finanèného majetku sa vykazujú majetkové úèasti v iných 

obchodných spoloènostiach, ktoré predstavujú 20 a� 50% podiel na ich vlastnom imaní a úètovná 

jednotka nie je definovaná ako spoloèná úètovná jednotka dvoch alebo viacerých úètovných jednotiek 

súhrnného celku. 

Rozhodujúcu hodnotu predstavujú podiely obchodných spoloèností �tátu v iných podnikate¾ských 

subjektoch (tzv. obchodné spoloènosti v druhom resp. tre�om rade). Tieto podiely sú v niektorých 

podnikoch �tátu vykázané na základe konsolidovanej úètovnej závierky a precenené metódou 

vlastného imania. 

Dlhodobý finanèný majetok vo forme týchto podielov dosiahol k 31.12.2016 sumu 3 380 730 tis. eur 

a medziroène sa hodnota zvý�ila o 131 562 tis. eur. Z celkovej hodnoty týchto podielov vykazuje 

ústredná správa 3 216 032 tis. eur, a z nej hlavne Ministerstvo hospodárstva SR 1 706 369 tis. eur 

(podiely v energetických spoloènostiach prevzaté z FNM v roku 2014) a SPP, a.s. 1 193 400 tis. eur. 

MH Mana�ment, a.s. vykázal hodnotu svojich podielov vo vý�ke 149 463 tis. eur.  

Samotné Ministerstvo hospodárstva SR vykazuje prírastok v sume 42 694 tis. eur z dôvodu zvý�enia 

podielov pri pou�ití metódy podielovej konsolidácie, najmä v prípade Slovenských elektrární 

(prírastok 43 635 tis. eur). Prírastok zaznamenala aj Jadrová a vyraïovacia spoloènos�, a.s. ktorá 

z dôvodu zmeny metódy konsolidácie pri svojich podieloch v Jadrovej energetickej spoloènosti, a.s. 

vykazuje zostatok 109 512 tis. eur. Významný medziroèný úbytok zaznamenala spoloènos� SPP, a.s., 

a to o 220 828 tis. eur, rovnako na základe konsolidácie svojich majetkových úèastí, a to najmä u SPP 

Infrastructure, a.s. za rok 2016 z hodnoty 1 672 820 tis. eur na 1 451 990 tis. eur. 

Obce v rámci tejto polo�ky vykázali 154 404 tis. eur, vy��ie územné celky 9 873 tis. eur. 
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Realizovate"né cenné papiere 

Realizovate¾né cenné papiere znamenajú podiely na základnom imaní obchodnej spoloènosti vo vý�ke 

menej ako 20 %. Z celkovej hodnoty 743 155 tis. eur vlastnia rozhodujúcu hodnotu obce, a to 723 599 

tis. eur, ako minoritné podiely v obchodných spoloènostiach z oblasti dodávky vody, výroby tepla 

a osobnej prepravy. Celkový medziroèný úbytok v hodnote 24 115 tis. eur bol vykázaný takmer celý 

v obciach SR, prièom najvýznamnej�í úbytok zaznamenalo Mesto Ko�ice z dôvodu predaja 

men�inových podielov v spoloènosti Východoslovenská vodárenská spoloènos�, a.s. 

Pô�i�ky 

V rámci pô�ièiek vykazuje najvýznamnej�iu hodnotu �tátny fond rozvoja bývania, a to 

1 123 656 tis. eur a Environmentálny fond 12 148 tis. eur.  

Ostatný dlhodobý finan�ný majetok 

V ostatnom dlhodobom finanènom majetku sa vykazujú hlavne vklady Slovenskej republiky 

v medzinárodných finanèných in�titúciách. Z celkovej sumy k 31.12.2016 vykázala ústredná správa 

hodnotu 900 295 tis. eur a v rámci nej Ministerstvo financií SR 892 136 tis. eur. Ide najmä o podiely 

na kapitálovej úèasti v rôznych medzinárodných finanèných in�titúciách, ktoré boli zalo�ené spolu 

s vládami iných krajín alebo medzinárodnými organizáciami na podporu slab�ích regiónov v Európe 

ale aj v iných krajinách, na podporu reforiem ich hospodárstva, ekonomiky a zvy�ovania �ivotnej 

úrovne obyvate¾stva. 

Preh¾ad majetkovej úèasti SR v medzinárodných in�titúciách (v tis. eur)   

Medzinárodná in�titúcia               2016              2015 

Európsky stabilizaèný mechanizmus (ESM) 659 200 659 200 

Európska investièná banka 111 813 111 813 

Skupina Svetovej banky  55 505 54 112 

 z toho:    
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj  27 684 26 804 

Medzinárodná asociácia pre rozvoj  22 856 22 500 

Mnohostranná agentúra pre investièné záruky  736 714 

Medzinárodná finanèná korporácia  4 229 4 094 

Európska banka pre obnovu a rozvoj  28 082 27 632 

Medzinárodná investièná banka  21 481 21 481 

Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu 13 342 12 473 

Rozvojová banka Rady Európy 2 397 2 397 

Európsky finanèný stabilizaèný nástroj (EFSF) 282 282 

Spolu 892 102 889 390 

Medziroène do�lo k zvý�eniu hodnoty vkladov Slovenskej republiky v medzinárodných finanèných 

in�titúciách, ktoré sú v správe Ministerstva financií SR o 2 712 tis. eur, a to najmä z dôvodu 

kurzových zmien podielov denominovaných v cudzej mene (USD).  
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Obstaranie dlhodobého finan�ného majetku 

Hodnota novo obstarávaného finanèného majetku k 31.12.2016 bola len 6 684 tis. eur. 

K medziroènému úbytku v hodnote 999 486 tis. eur do�lo najmä z dôvodu odúètovania podielov (tzv. 

call capital) v Európskej investiènej banke a Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, nako¾ko ich 

vykazovanie na súvahe Ministerstva financií SR bolo prehodnotené z poh¾adu platnej metodiky 

úètovania, a k 31.12.2016 sú vedené na podsúvahe, ako mo�né budúce plnenie z uzavretých zmlúv, 

teda ako podmienené záväzky. K plneniu zmluvných povinností � splateniu pripadajúcich podielov � 

mô�e dôjs� na základe výzvy (call) zo strany príslu�nej in�titúcie, prièom èas a vý�ka tejto výzvy nie 

je SR vopred známa. Z tohto dôvodu nie je opodstatnené vykazovanie neurèitých záväzkov na súvahe 

�tátu (pozri aj �as# o podmienených záväzkoch). 

Obstaranie finanèného majetku v medzinárodných in�titúciách (v tis. eur)   

Medzinárodná in�titúcia                2016            2015 

Upísaný a nesplatený podiel na zvý�ení základného imania Európskej 
investiènej banky (EIB) 

0 573 997 

Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní Medzinárodnej banky pre 
obnovu a rozvoj (MBOR) 

0 424 731 

Spolu 0 998 728 

 

B. Obe�ný majetok  

B.I. Zásoby 

Ako zásoby súhrnného celku sa vykazujú materiál na sklade, tovar, výrobky, nedokonèená výroba 

a polotovary a zvieratá. Celková hodnota zásob súhrnného celku k 31.12.2016 dosiahla  

1 922 515 tis. eur a oproti roku 2015 sa hodnota zásob zvý�ila o 59 567 tis. eur.  

Zásoby súhrnného celku (v tis. eur)   

Druh zásob          2016           2015 

Materiál 1 043 607 1 063 368 

Tovar 701 057 649 289 

Výrobky   153 287 247 801 

Nedokonèená výroba a polotovary 22 381 19 494 

Zvieratá 2 183 2 130 

Spolu 1 922 515 1 982 082 

Na celkovej hodnote zásob sa podie¾a ústredná správa 69%-timi, v absolútnom vyjadrení je to 

1 327 472 tis. eur. V rámci nej Ministerstvo obrany SR (815 406 tis. eur), SPP, a.s. (131 770 tis. eur), 

Správa �tátnych hmotných rezerv SR (110 204 tis. eur) a Ministerstvo vnútra SR (62 349 tis. eur). Ide 

najmä o materiál vojenského a obranného charakteru, núdzové zásoby Slovenskej 

republiky, spotrebný materiál, zdravotnícky materiál, zásoby plynu a podobne. 

Z ostatných subjektov súhrnného celku vykazuje významnú hodnotu zásob Agentúra pre núdzové 

zásoby ropy a ropných výrobkov (ïalej aj ako Agentúra), ktorá bola do súhrnného celku zaradená 
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v roku 2014. Hodnota jej zásob na polo�ke tovar predstavuje 539 558 tis. eur a ide najmä o zásoby 

ropy a ropných výrobkov, ktorých správu prevzala od Správy �tátnych hmotných rezerv.  

Na hodnote materiálu sa podie¾a najmä Ministerstvo obrany SR (815 406 tis. eur) a Ministerstvo 

vnútra SR (62 143 tis. eur). Ide najmä o materiál vojenskej povahy a materiál urèený pre policajný 

zbor SR. Medziroèný úbytok týchto zásob bol spôsobený hlavne na polo�ke materiál a to 

u Ministerstva obrany SR o 22 025 tis. eur z dôvodu pokraèujúceho prehodnocovania vyu�ite¾nosti 

zásob a ich zostatkovej hodnoty. 

Tovar dosiahol medziroèný rast hodnoty o 51 768 tis. eur, z toho najviac spoloènos� MH Invest, s.r.o. 

39 188 tis. eur. Takmer 77 % hodnoty tovaru v�ak tvoria núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 

v správe Agentúry.  

Na hodnote výrobkov sa podie¾a najmä spoloènos� SPP, a.s. (131 763 tis. eur) v podobe hodnoty 

zemného plynu urèeného na predaj. Medziroèný pokles zásob bol spôsobený zvý�eným dopytom po 

zemnom plyne vplyvom hospodárskeho rastu a chladnej�ieho poèasia. 

B.II. Zúètovanie medzi subjektmi verejnej správy  

Zúètovacie vz�ahy sa pou�ívajú na zaznamenanie poskytnutých a prijatých be�ných a kapitálových 

transferov medzi subjektmi verejnej správy. Z úètovného poh¾adu ide o èasovo rozlí�ené prostriedky 

�tátneho rozpoètu, rozpoètu obce a vy��ieho územného celku, ktoré sú poskytované ostatným 

organizáciám v rámci verejnej správy. Hodnota transferov k 31.12.206 bola 646 161 tis. eur, z toho 

ústredná �tátna správa vykázala 630 771 tis. eur, a územná samospráva spolu 15 046 tis. eur. V rámci 

ústrednej správy vykazuje najvy��iu hodnotu Jadrová a vyraïovacia spoloènos�, a.s. hodnotu 585 594 

tis. eur, ako poh¾adávky z vyraïovania jadrových zariadení a nákladov spojených s odstraòovaním 

jadrového odpadu. 

B.III. Poh¾adávky 

Poh¾adávky súhrnného celku sú v súvahe vykazované sumárne, teda dlhodobé aj krátkodobé spolu. Za 

dlhodobé poh¾adávky sa pova�ujú také, ktorých zostatková doba splatnosti je dlh�ia ako 1 rok odo 

dòa, ku ktorému sa zostavuje súhrnná úètovná závierka. Poh¾adávky dosiahli k 31.12.2016 úhrnom 

sumu 5 731 810 tis. eur, z toho dlhodobé 821 068 tis. eur a krátkodobé 4 910 742 tis. eur. Medziroène 

ide o pokles hodnoty poh¾adávok o 329 156 tis. eur.   

Z poh¾adu èinnosti jednotlivých subjektov súhrnného celku mô�eme kon�tatova�, �e za rozpoètové 

a príspevkové organizácie, obce a vy��ie územné celky sú najdôle�itej�ie poh¾adávky z daní, 

poplatkov a nedaòové poh¾adávky (napr. z predaja majetku, z nájomného). �tátne podniky a obchodné 

spoloènosti vykazujú najväè�í podiel na poh¾adávkach z obchodných vz�ahov, voèi odberate¾om, 

zamestnancom a podobne. Do skupiny �pecifických poh¾adávok mô�eme zaradi� operácie �tátu na 

finanèných trhoch a poh¾adávky Ministerstva financií SR voèi zahranièiu.  
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Poh¾adávky súhrnného celku (v tis. eur)   

Dlhodobé poh¾adávky                  2016               2015 

Poh¾adávky MFSR z derivátových operácií  347 393 267 479 

Poh¾adávky SZRB z poskytnutých úverov   242 862 258 678 

Poh¾adávky EXIMbanky z poskytnutých úverov  124 078 0 

Poh¾adávky SZRF z poskytnutých pô�ièiek  35 141 0 

Poh¾adávky voèi zamestnancom 22 037 24 825 

Ostatné dlhodobé poh¾adávky 49 557 401 960 

Spolu 821 068 952 942 

Krátkodobé poh¾adávky                   2016                2015 

Poh¾adávky MF SR z operácii na finanènom trhu 1 620 000 1 939 000 

Odberatelia 690 327 581 775 

Zúètovanie s EÚ 539 670 480 175 

Poh¾adávky z daòových a colných príjmov �tátu 520 303 396 412 

Poh¾adávky Sociálnej pois�ovne 321 512 288 863 

Poh¾adávky V�eobecnej zdravotnej pois�ovne, a.s. 283 495 315 234 

Poh¾adávky z nedaòových príjmov �tátu 94 376 152 601 

Poh¾adávky z daòových príjmov územnej samosprávy 33 540 36 545 

Poh¾adávky z nedaòových príjmov územnej samosprávy 87 945 78 318 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 88 524 210 314 

Poh¾adávky Úradu pre doh¾ad nad zdrav.starostlivos�ou 66 514 61 448 

Poh¾adávky z úèelovo poskytnutých transferov 20 184 21 220 

Ostatné krátkodobé poh¾adávky 544 379 546 072 

Spolu 4 910 742 5 108 024 

Z dlhodobých poh¾adávok predstavujú najvy��iu hodnotu finanèné deriváty, o ktorých úètuje 

Ministerstvo financií a ktoré sú výsledkom derivátových obchodov (Cross-currency swap-ov), ktoré sa 

pou�ívajú pri zabezpeèovacích operáciách na finanènom trhu v cudzej mene pri správe �tátneho dlhu. 

Na tieto menovo-úrokové deriváty má vplyv zmena menových kurzov a úrokových sadzieb znejúcich 

na tieto meny.   

Ïal�ie významné poh¾adávky vykazuje Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s. voèi prijímate¾om 

úverov a finanèných výpomocí, ktorými banka podporuje podnikate¾skú èinnos� malých a stredných 

podnikate¾ov, po¾nohospodárskych prvovýrobcov, obnovu bytového fondu a realizáciu projektov 

z EÚ fondov. V rámci podnikate¾ských subjektov vykazuje ïalej významnú sumu Exportno-importná 

banka z poskytnutých úverov a záruk exportujúcim podnikom. 

Slovenský záruèný a rozvojový fond vykazuje poh¾adávky voèi prijímate¾om návratných finanèných 

výpomocí.  

V rámci krátkodobých poh¾adávok vykazuje rozhodujúcu hodnotu Ministerstvo financií SR z titulu 

�pecifických operácií �tátu - ulo�enie vo¾ných finanèných prostriedkov v komerèných bankách za 

úèelom ich zhodnotenia. 
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Z hodnoty poh¾adávok voèi odberate¾om vykazuje najvy��iu hodnotu SPP, a.s. (282 841 tis. eur), 

Slovenská po�ta, a.s. (40 541 tis. eur), �eleznièná spoloènos� Cargo Slovakia, a.s. (37 070 tis. eur) 

MH Invest, s.r.o. (35 182 tis. eur) a ïal�ie obchodné spoloènosti �tátu. Tie tvoria spolu vy�e 70 % 

z celkovej hodnoty poh¾adávok voèi odberate¾om. 

Jadrová a vyraïovacia spoloènos�, a.s. vykazuje poh¾adávky zo zúètovania s EÚ úhrnom za 431 398 

tis. eur, z dôvodu projektu vyraïovania jadrových zariadení na území SR, ïalej Vodohospodárska 

výstavba, �.p. v hodnote 96 381 tis. eur.  

Poh¾adávky z daòových a colných príjmov �tátu vykazuje Ministerstvo financií SR vo vý�ke 520 303 

tis. eur. Medziroèný rast o 123 891 tis. eur je spôsobený vy��ím predpisom daní.  

Poh¾adávky Sociálnej pois�ovne a V�eobecnej zdravotnej pois�ovne, a.s. sú najmä z dôvodu predpisu 

odvodov za be�né obdobie ako aj za predchádzajúce obdobia, ktoré neboli splatené. 

Z nedaòových poh¾adávok �tátu vykazuje Protimonopolný úrad 26 751 tis. eur ako poh¾adávky voèi 

iným subjektom z vydaných rozhodnutí napríklad o poru�ení hospodárskej sú�a�e, Ministerstvo vnútra 

SR 16 624 tis. eur najmä z pokút za priestupky udelené policajnými útvarmi, hasièským a záchranným 

zborom a okresnými úradmi a ïal�ie �tátne organizácie z výkonu svojej èinnosti (poplatky, predaj 

prebytoèného majetku, nájom a podobne). Zní�enie poh¾adávok predstavovala hlavne reklasifikácia 

poh¾adávok Krajského súdu v Bratislave na dlhodobé a zní�enie poh¾adávok Protimonopolného úradu 

z dôvodu ich prevodu na Slovenskú konsolidaènú, a.s. 

Poskytnuté prevádzkové preddavky vykazuje najmä ústredná správa, a to 77 862 tis. eur. V rámci nej 

vykazuje významnú hodnotu SPP, a.s. 28 865 tis. eur, Ministerstvo �ivotného prostredia SR 13 533 tis. 

eur, V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s. 5 877 tis. eur. Pokles poh¾adávok bol spôsobený najmä 

zní�ením preddavkov v rámci spoloèných projektov SR a EÚ v prípade Ministerstva �kolstva, vedy, 

výskumu a �portu SR o 55 398 tis. eur a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o 24 886 

tis. eur.  

Poh¾adávky Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou vo vý�ke 66 514 tis. eur sú najmä voèi 

zdravotným pois�ovniam a iným �tátom z èinnosti styèného orgánu. 

Poh¾adávky v �pecifickom re�ime správy predstavujú vládne poh¾adávky voèi zahranièiu, ktoré sa 

vedú voèi jednotlivým dl�níckym krajinám. Ide o poh¾adávky z delenia federácie prevzaté od 

Èeskoslovenskej obchodnej banky, ktoré sú v správe NBS, úètovne vedené na Ministerstve financií 

SR. Pre vymo�enie dl�nej sumy sa vykonávajú v�etky nevyhnutné úkony, ako je pravidelné 

kontaktovanie dl�nej strany, negociácia podmienok, za ktorých poh¾adávky vznikli a ïal�ie.  

Nasledujúci preh¾ad poh¾adávok voèi zahranièiu je uvedený v brutto hodnotách. 

Vybrané poh¾adávky SR voèi zahranièiu v rámci �tátnych finanèných aktív (v tis. eur)   

Dl�nícka krajina                        2016           2015 

bývalá Zväzová republika Juhoslávia 109 016 100 049 

Al�írska demokratická ¾udová republika 14 406 13 698 

Èínska ¾udová republika 10 689 10 594 



Poznámky súhrnnej ú�tovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 

 

21 

 

Dl�nícka krajina                        2016           2015 

Ruská federácia - Krivoj Rog 4 357 4 285 

Kórejská ¾udovodemokratická republika 1 788 1 731 

Slovinsko 107 104 

India 26 26 

Spolu 140 389 130 487 

 

Bývalá Zväzová republika Juhoslávia a Slovinsko 

Poh¾adávka bývalej ÈSFR voèi bývalej ZRJ vznikla z titulu predbe�ného vykonávania Platobnej 

dohody zo dòa 8.2.1991, ktorá bola doplnená Protokolom z roku 1992.  

Protokol z roku 1992 rie�i, okrem iného úroèenie salda na clearingovom likvidaènom úète 

a prepoèítací kurz z nekonvertibilnej meny (clearingový USD) na konvertibilnú menu (USD). 

Vyrie�enie otázky platnosti Protokolu z roku 1992 je dôle�ité z toho dôvodu, �e v súèasnosti suma 

úrokov viac ako 2-krát prevy�uje sumu istiny. 

Poh¾adávka SR v�ak nebola uznaná dl�níkom, resp. nebola rozdelená medzi jednotlivé nástupnícke  

�táty a nebola ani externe rozdelená medzi Slovenskú republiku a Èeskú republiku. Ministerstvo 

financií SR preto eviduje poh¾adávku voèi bývalej Juhoslávii ako celku a nie jednotlivo voèi jej 

nástupníckym �tátom. 

V marci 2007 sa v Srbsku uskutoènilo trojstranné expertné rokovanie medzi zástupcami Slovenskej 

republiky, Èeskej republiky a Srbska. Obdobné rokovanie prebehlo následne v apríli 2007 v Èiernej 

Hore za úèasti príslu�ných expertov.  

V júni 2013 sa v Belehrade konalo 5. zasadnutie Zmie�anej komisie pre hospodársku spoluprácu 

medzi SR a Srbskou republikou, na ktorom srbská strana potvrdila platnos� Platobnej dohody zo dòa 

8.2.1991, ale odmietla uzna� platnos� Protokolu z roku 1992.  

Poèas 6. zasadnutia Zmie�anej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou 

v Bratislave, ktorá sa konala zaèiatkom decembra 2014 srbská strana potvrdila vý�ku istiny 

11 119 tis. clearingových USD ako svoj záväzok voèi SR. Istinu v tej istej vý�ke, t.j. 11 119 tis. 

clearingových USD, potvrdila Srbská republika ako svoj záväzok voèi SR aj poèas 7. zasadnutia 

Zmie�anej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou, ktorá sa konala 

v decembri 2015 v Belehrade. Parita clearingového USD voèi USD, nominálna úroková sadzba, 

metóda výpoètu akumulovaných úrokov ako aj podmienky splácania srbského dlhu budú predmetom 

ïal�ích bilaterálnych rokovaní.  

Al�írska demokratická ¾udová republika 

Poh¾adávka vznikla z nesplateného úveru poskytnutého Al�írsku na základe Úverovej dohody medzi 

vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Al�írskej demokratickej ¾udovej republiky 

podpísanej dòa 16.11.1984. Evidovaná poh¾adávka predstavuje poh¾adávku, ktorú al�írska strana 
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neuznáva ako svojho záväzok. Dôvodom je nedokonèenie investiènej akcie a jej neuvedenie do 

prevádzky v súlade s èl. 7 úverovej dohody zo dòa 16.11.1984. Slovenská republika eviduje jednu 

tretinu tejto poh¾adávky a Èeská republika jej zvy�né dve tretiny.  

Èínska ¾udová republika 

Poh¾adávka vznikla na základe tzv. barterových obchodov, ktoré sa uskutoèòovali medzi bývalými 

èeskoslovenskými podnikmi zahranièného obchodu a príslu�nými èínskymi podnikmi v rokoch 1986 - 

1990 a 1990 - 1992. V zmysle Protokolu podpísaného medzi Ministerstvom financií SR a 

Ministerstvom financií ÈR o ïal�om postupe pri vysporiadaní poh¾adávok a záväzkov Slovenskej 

republiky a Èeskej republiky voèi zahranièiu zo dòa 1.2.1999 v znení neskor�ích dodatkov postupujú 

na základe vzájomnej dohody obe ministerstvá spoloène pri vysporiadaní poh¾adávok voèi Èínskej 

¾udovej republike. Doteraj�ie aktivity vyvinuté Ministerstvom financií SR, Ministerstvom financií ÈR 

a Èeskoslovenskou obchodnou bankou, a.s., Praha s cie¾om rie�i� splácanie poh¾adávky, v�ak narazili 

na komunikaènú bariéru, preto�e oslovené in�titúcie �tátnej správy Èínskej ¾udovej republiky 

vyhlásili, �e Èínska ¾udová republika nemá �iadny nesplatený vládny dlh a �e existujúci dlh je dlhom, 

ktorý vznikol na úrovni èínskych spoloèností pôsobiacich v jednotlivých provinciách, ktoré  by si ich 

mali vyrie�i� samé. Komunikácia s týmito podnikmi je ve¾mi zlo�itá. 

 Ruská federácia � Krivoj Rog 

Ide o poh¾adávku z vládneho úveru poskytnutého bývalou Èeskou a Slovenskou Federatívnou 

Republikou (ÈSFR) bývalému Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) na výstavbu 

Krivoro�ského �a�obného a úpravárenského kombinátu okyslièených rúd (ïalej �K�UK�) na území 

Ukrajiny � Krivoj Rog. Vlastnícke vz�ahy ku K�UK medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou v�ak nie 

sú doteraz vyrie�ené, a preto je táto poh¾adávka vedená samostatne voèi Ruskej federácii. 

Vecná stránka tejto poh¾adávky je rie�ená Ministerstvom hospodárstva SR a za jej úètovno-evidenènú 

stránku zodpovedá Ministerstvo financií SR.  

Kórejská ¾udovodemokratická republika 

SR eviduje voèi K¼DR dve poh¾adávky, a to jednu v konvertibilnej mene (USD) a druhú 

v nekonvertibilnej mene. Severokórejská strana prostredníctvom ve¾vyslanca Slovenskej republiky 

v Soule po�iadala slovenskú stranu o ú¾avy pri rie�ení svojho dlhu. Otázku mo�ných ú¾av 

severokórejského dlhu Ministerstvo financií SR konzultovalo s Ministerstvom zahranièných vecí 

a európskych zále�itostí SR. Poèas opätovnej pracovnej cesty ve¾vyslanca Slovenskej republiky 

v Soule do K¼DR, ktorá sa konala na prelome októbra a novembra 2013, ve¾vyslanec tlmoèil 

severokórejskej strane odmietané stanovisko Slovenskej republiky k odpusteniu dlhu K¼DR voèi 

Slovenskej republike. 
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India 

Poh¾adávka Slovenskej republiky voèi Indickej republike bola v plnej vý�ke vysporiadaná v roku 

2004 formou deblokácií. V roku 2006 si Èeskoslovenská obchodná banka, a.s., Praha uplatnila 

u Reserve Bank of India nárok zo zais�ovacej dolo�ky v trojstrannej dohode o externom rozdelení 

poh¾adávok uzatvorenej medzi Reserve Bank of India, ÈSOB, a.s., Praha a NBS. Tento nárok Reserve 

Bank of India akceptovala ako nárok Slovenskej republiky za obdobie, v ktorom poh¾adávka nebola 

rozdelená medzi SR a ÈR. O tejto skutoènosti bolo Ministerstvo financií SR informované listom NBS 

z júla 2013. 

V záujme rie�enia tejto poh¾adávky sa uskutoènilo stretnutie zástupcov Ve¾vyslanectva Indickej 

republiky v SR so zástupcami NBS. Zároveò NBS tlmoèila po�iadavku MF SR na vysporiadanie 

poh¾adávky v mene EUR alebo v inej konvertibilnej mene. Indická strana po�iadala  o písomné 

zaslanie podkladov a vy�iadala si aj kópie medzibankového protokolu. NBS po�adované dokumenty 

zaslala Ve¾vyslanectvu Indickej republiky v júni 2014.  

Slovinsko 

V decembri 2015 bola poh¾adávka voèi krajinám bývalej Juhoslávie, ktorá je vedená na likvidaènom 

úète v ÈSOB, a.s., Praha, zní�ená o poh¾adávky voèi dvom slovinským podnikom (Kovintrade 

a Smelt). K tomuto vylúèeniu podnikových poh¾adávok z likvidaèného úètu do�lo na základe 

vzájomnej dohody medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom financií ÈR. Poh¾adávky voèi 

slovinským podnikom sú teda vedené samostatne. 

Kubánska republika 

Poh¾adávka Slovenskej republiky voèi Kubánskej republike vznikla na základe viacerých úverových 

dohôd uzatvorených medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Kubánskej 

republiky. V roku 2012 kubánska strana potvrdila svoju pripravenos� rie�i� svoj dlh  voèi Slovenskej 

republike, dôsledkom èoho sa v nasledujúcich rokoch uskutoènilo viacero rokovaní medzi zástupcami 

Slovenskej republiky a Kubánskej republiky. Poèas náv�tevy slovenskej delegácie v Kubánskej 

republike bola dòa 8.10.2015 v Havane podpísaná Dohoda o urovnaní medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Kubánskej republiky (ïalej len �Dohoda�), ktorou do�lo k uznaniu dlhu zo strany 

Kubánskej republiky a boli stanovené  základné spôsoby jeho vysporiadania. Dohoda nadobudla 

úèinnos� 23.1.2016 a v zmysle jej ustanovení bolo v roku 2016 uzatvorených viacero vykonávacích 

zmlúv/dohôd, ktoré reálne zabezpeèia jej plnenie. Dohoda (ako aj hodnota uznaného dlhu/podmienky 

vysporiadania) a v�etky ïal�ie na òu nadväzujúce zmluvné dokumenty podliehajú re�imu utajenia. 
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B.IV. Finanèné úèty a krátkodobý finanèný majetok 

Ako finanèné úèty, resp. krátkodobý finanèný majetok sa vykazujú hlavne prostriedky na bankových 

úètoch, úètoch �tátnej pokladnice, krátkodobé majetkové a dlhové cenné papiere a zostatok 

v pokladniciach úètovných jednotiek. 

Hodnota finanèných úètov a krátkodobého finanèného majetku k 31.12.2016 bola 3 588 387 tis. eur. 

Z toho najvy��iu sumu tvorili bankové ú�ty v hodnote 2 685 920 tis. eur a úèty �tátnej pokladnice 

834 115 tis. eur. Medziroèný nárast bol spôsobený najmä rastom zostatkov úètov �tátnej pokladnice 

o 744 177 tis. eur a rastom zostatku be�ných bankových úètov ostatných subjektov o 519 122 tis. eur 

(napríklad aj úverové prostriedky z dôvodu prijatia vy��ích úverov). 

 Finanèné úèty a krátkodobý finanèný majetok súhrnného celku (v tis. eur)   

Finanèné úèty             2016            2015 

Bankové úèty 2 685 920 2 184 629 

Úèty �tátnej pokladnice 834 115 89 938 

Pokladnica a ceniny 61 514 64 452 

Spolu 3 581 549 2 339 019 

Krátkodobý finanèný majetok              2016            2015 

Realizovate¾né cenné papiere 6 052 236 594 

Dlhové cenné papiere 547 593 

Majetkové cenné papiere 37 22 

Ostatný krátkodobý finanèný majetok 202 119 

Spolu 6 837 237 328 

V rámci ústrednej správy dochádza k eliminácii hodnoty bankových úètov tých subjektov, ktorý sú 

klientmi �tátnej pokladnice a majú v nej vedené úèty (napríklad �tátne fondy, Sociálna pois�ovòa, 

verejné vysoké �koly, vy��ie územné celky). Preto sa zostatky týchto organizácií neuvádzajú.  

Z vykázaného zostatku bankových úètov súhrnného celku vykazujú najvy��iu hodnotu obce (993 463 

tis. eur), a ostatné subjekty súhrnného celku 1 166 664 tis. eur. Na medziroènom zvý�ení bankových 

úètov o 501 291 tis. eur sa podie¾al najmä SPP, a to 303 538 tis. eur a obce o 191 148 tis. eur.  

Úèty �tátnej pokladnice zaznamenali prírastok o 744 177 tis. eur. Dôvodom bol nárast na úètoch typu 

Target a be�nom eurovom úète vedenom v NBS. 

Krátkodobý finan�ný majetok 

V rámci krátkodobého finanèného majetku do�lo medziroène k poklesu hodnoty o 230 491 tis. eur 

najmä reklasifikáciou majetku zaniknutého FNM (236 381 tis. eur) na dlhodobý finanèný majetok 

u nástupníckej spoloènosti MH Mana�ment, a.s., ktorá ich vykazuje ako podiely voèi dcérskym 

a pridru�eným spoloènostiam (pozri bli��ie èas� A.III).  
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B.V. Poskytnuté návratné finanèné výpomoci  

Poskytovanie návratných finanèných výpomocí je �pecifikom pre �tátnu správu a územnú samosprávu. 

V rámci ústrednej správy mô�e návratné finanèné výpomoci poskytova� Ministerstvo financií SR a iný 

orgán �tátnej správy, ak tak umo�òuje príslu�ný zákon (napríklad Ministerstvo zdravotníctva SR, 

Ministerstvo hospodárstva SR). Návratné finanèné výpomoci sa poskytujú subjektom na rie�enie 

�pecifických situácii pri nedostatku vlastných zdrojov subjektu alebo v situácii, �e by subjekt musel 

financova� svoje potreby cez úvery a zhor�ovalo by to jeho platobnú schopnos�. Návratné finanèné 

výpomoci Ministerstva financií SR sú poskytované so súhlasom vlády SR, sú úroèené a 

s priaznivej�ími platobnými podmienkami z h¾adiska zaèiatku a doby splácania istiny alebo úroku. 

V�etky návratné finanèné výpomoci Ministerstva financií SR poskytnuté v rámci súhrnného celku sú 

predmetom vzájomnej eliminácie. Ide najmä o návratnú finanènú výpomoc Agentúre pre núdzové 

zásoby ropy a ropných výrobkov v hodnote 520 000 tis. eur a výpomoci mestám SR v objeme 

41 908 tis. eur. Pôvodne poskytnuté výpomoci zo strany Ministerstva financií SR voèi 

podnikate¾ským subjektom mimo súhrnného celku sa prehodnocujú pokia¾ ide o ich návratnos� 

a k nesplácaným výpomociam sa tvoria opravné polo�ky alebo sa so súhlasom vlády SR trvalo 

odpisujú do nákladov. 

Návratné finanèné výpomoci súhrnného celku (v tis. eur)   

Druh výpomoci                2016        2015 

Subjektom v rámci konsolidovaného celku 867 835 

Subjektom verejnej správy 651 547 

Podnikate¾ským subjektom 256 234 

Fyzickým osobám 243 272 

Ostatným organizáciám 453 1 516 

Spolu 2 470 3 404 

K 31.12.2016 vykazoval súhrnný celok 2 470 tis. eur z poskytnutých výpomocí, z toho 1 601 tis. eur 

dlhodobých a 869 tis. eur krátkodobých. Z poh¾adu subjektov vykazovala najvy��iu hodnotu územná 

samospráva, a to v sume 2 269 tis eur, z toho obce 2 069. Pokles spôsobilo splatenie výpomoci 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju v celkovej vý�ke 1 093 tis. eur.    

 

C. Èasové rozlí�enie aktív 

V rámci èasového rozlí�enia na strane aktív sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období. Polo�ky èasového rozlí�enia slú�ia na zaznamenanie èasového nesúladu medzi výdavkami 

a nákladmi a medzi príjmami a výnosmi. Uplatòujú sa v úètovníctve z dôvodu akruálneho princípu 

úètovania, pod¾a ktorého sa náklady a výnosy úètujú do obdobia, s ktorým èasovo a vecne súvisia. 

Èasové rozlí�enie aktív bolo k 31.12.2016 v hodnote 496 638 tis. eur a medziroène sa zvý�ilo 

o 6 276 tis. eur. Náklady budúcich období dosiahli hodnotu 441 986 tis. eur a príjmy budúcich období  

54 651 tis. eur. 
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Rozhodujúci podiel na nákladoch budúcich období má ústredná správa, a to 411 164 tis. eur. 

Najvy��iu hodnotu vykazuje Ministerstvo financií SR 178 129 tis. eur ako èasovo rozlí�ené úroky zo 

�tátnych cenných papierov a úverov, Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s. 147 086 tis. eur najmä ako 

náklady na pou�ívanie mýtneho systému. Ïalej významnú hodnotu vykazuje a V�eobecná zdravotná 

pois�ovòa, a.s. 36 183 tis. eur z dôvodu èasovo rozlí�ených platieb na èinnos� Úradu pre doh¾ad nad 

zdravotnou starostlivos�ou a príspevku Národnému informaènému centru zdravotníckych informácií. 

Územná samospráva vykázala hodnotu 22 480 tis. eur náklady budúcich období a sumu 8 141 tis. eur 

ako príjmy budúcich období. Ostatné subjekty vykázali náklady budúcich období vo vý�ke 

8 493 tis. eur a príjmy budúcich období vo vý�ke 913 tis. eur.  

PASÍVA 

Celkové pasíva dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 63 683 435 tis. eur, èo je v porovnaní s rokom 2015 

viac o 645 993 tis. eur. Celkové pasíva sú tvorené záväzkami (60 %), rezervami (37 %), vlastným 

imaním (-30 %), bankovými úvermi a èasovým rozlí�ením (zhodne po 16 %).  

Na zvý�ení celkových pasív sa podie¾alo najmä zvý�enie rezerv o 3 017 943 tis. eur, ktoré mali vplyv  

na zní�enie výsledku hospodárenia (be�ného aj predchádzajúceho) a teda aj celkového vlastného 

imania. Ïalej sa zvý�ili bankové úvery o 961 988 tis. eur. Naopak zní�ili sa záväzky v podobe 

zúètovacích vz�ahov o 164 141 tis. eur a upísaných a nesplatených vkladov v medzinárodných 

finanèných in�titúciách o 998 728 tis. eur. 

Vlastné imanie sa zní�ilo o 2 660 685 tis. eur najmä z dôvodu záporného výsledku hospodárenia 

minulých období, ktorý dosiahol -3 180 401 tis. eur vplyvom úètovania dlhodobých rezerv na 

zamestnanecké po�itky v ústrednej správe. Výsledok hospodárenia be�ného obdobia bol medziroène 

lep�í o 532 462 tis. eur. 

Zo záväzkov zaznamenali významný medziroèný prírastok rezervy, a to 3 017 943, a to najmä rezervy 

na zamestnanecké po�itky v ústrednej správe o 2 663 613 tis. eur. Bankové úvery vzrástli o 961 988 

tis. eur a naopak zní�ili sa záväzky v podobe zúètovacích vz�ahov o 164 141 tis. eur a upísaných 

a nesplatených vkladov v medzinárodných finanèných in�titúciách o 998 728 tis. eur. 

Èasové rozlí�enie zaznamenalo prírastok 256 848 tis. eur, z toho v územnej samospráve 129 246 tis. 

eur. 

A. Vlastné imanie 

Vlastné imanie súhrnného celku za rok 2016 dosiahlo -18 875 763 tis. eur, z toho oceòovacie rozdiely 

dosiahli -47 154 tis. eur, výsledok hospodárenia -19 036 314 tis. eur a podiely iných úètovných 

jednotiek 207 705 tis. eur. Do výsledku hospodárenia minulých období sú zahrnuté aj kapitálové 

a rezervné fondy tvorené v rámci vlastného imania, ktorých hodnota za rok 2016 bola 3 621 382 tis. 

eur.  



Poznámky súhrnnej ú�tovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 

 

27 

 

A.I. Oceòovacie rozdiely 

Oceòovacie rozdiely sú tvorené rozdielmi z precenenia majetku a záväzkov v sume -4 040 tis. eur a 

rozdielmi z precenenia kapitálových úèastí v obchodných spoloènostiach, ktoré nie sú zaradené 

do súhrnného celku ako dcérske úètovné jednotky, v hodnote -43 113 tis. eur. Oceòovacie rozdiely sa 

úhrnom zní�ili o 10 943 tis. eur, a to zo záporných 36 209 tis. eur na 47 153 tis. eur. 

 

A.II. Výsledok hospodárenia 

Výsledok hospodárenia v sume -19 036 314 tis. eur je tvorený výsledkom hospodárenia za be�né 

úètovné obdobie vo vý�ke -1 418 811 tis. eur a výsledkom hospodárenia vytvoreným v minulých 

rokoch v hodnote -17 617 503 tis. eur.  

Výsledok hospodárenia minulých rokov bez vplyvu polo�ky fondov dosiahol hodnotu 

-21 238 886 tis. eur a medziroène sa prehåbil záporný výsledok o 1 900 856 tis. eur. Ide najmä 

o zúètovanie výsledku hospodárenia za rok 2015, ktorý bol vo vý�ke -1 951 273 tis. eur do výsledkov 

minulých rokov a tvorbu rezerv na zamestnanecké po�itky v ústrednej správe do výsledku 

hospodárenia minulých rokov 1 432 044 tis. eur. 

Vykazovanie fondov v rámci výsledku hospodárenia platí pre subjekty, ktoré sa prispôsobujú 

postupom úètovania pre rozpoètové a príspevkové organizácie. Z tohto dôvodu sú vo výsledku 

hospodárenia minulých rokov agregované aj v�etky kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku a ostatné 

fondy obchodných spoloèností, v prípade, �e neboli predmetom eliminácií. Tieto polo�ky väè�inou 

zlep�ujú výsledok hospodárenia, nako¾ko fondy z podstaty ich tvorby a pou�itia nemajú záporný 

zostatok. Ich hodnota k 31.12.2016 bola 3 621 382 tis. eur. 

Výsledok hospodárenia be�ného obdobia 2016 dosiahol zápornú hodnotu -1 418 811 tis. eur 

a medziroène sa zlep�il o 532 462 tis. eur zo zápornej hodnoty -1 951 273 tis. eur v roku 2015. 

Na zlep�ení výsledku hospodárenia sa podie¾ala ústredná správa, ktorá zaznamenala medziroène ni��í 

záporný výsledok hospodárenia o 851 535 tis. eur, a to dosiahnutím ni��ieho deficitu �tátneho 

rozpoètu za rok 2016 (952 341 tis. eur), ktorého väè�ina be�ných výdavkov predstavujú aj náklady 

daného obdobia a napr. rozpustením rezerv na zamestnanecké po�itky vo vý�ke 173 738 tis. eur 

A.III. Podiely iných úètovných jednotiek 

Podiely iných úètovných jednotiek predstavujú pasívum v podobe vlastníckeho podielu na základnom 

imaní v obchodných spoloènostiach súhrnnom celku. Vznikajú pri konsolidácii kapitálu u tých 

spoloèností súhrnného celku, v ktorých subjekty súhrnného celku majú podiel men�í ako 100 %, ale 

vy��í ako 51 %. Podiely iných úètovných jednotiek teda jedným èíslom vyjadrujú nárok na aktíva 

a pasíva danej obchodnej spoloènosti, ktoré subjekty súhrnného celku nevlastnia, preto�e nevlastnia 

100% podiel. Oproti roku 2015 sa mierne zní�ili o 1 802 tis. eur. 
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B. Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci  

Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci spolu dosiahli hodnotu 71 744 491 tis. eur a medziroène 

sa zvý�ili o 2 255 610 tis. eur.  

Z celkovej sumy týchto záväzkov sú najvýznamnej�ou polo�kou záväzky z dlhových cenných 

papierov vydávaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity, ktorá emituje �tátne cenné papiere 

v mene a na úèet Ministerstva financií SR na krytie potrieb �tátneho rozpoètu. Dlhodobé dlhové cenné 

papiere vykazované v záväzkoch tvoria z celkovej hodnoty cudzích zdrojov 43,5 % a medziroène ich 

podiel klesol o 1,7 % z dôvodu nárastu záväzkov z rezerv a iných záväzkov.  

Krátkodobé dlhové cenné papiere vykazované v bankových úveroch a výpomociach tvoria z hodnoty 

cudzích zdrojov 7,8 %. Celková hodnota záväzkov zo �tátnych dlhopisov po vzájomnej konsolidácii 

v súhrnnom celku k 31.12.2016 bola 36 840 390 tis. eur (2015: 36 184 075 tis. eur).  

Záväzky z dlhopisov vykazuje aj Fond národného majetku SR, z titulu výplaty dlhopisov z bývalej 

kupónovej privatizácie, v hodnote 15 223 tis. eur (2014: 15 313 tis. eur).  

Druhú najväè�ou polo�ku v rámci záväzkov predstavujú rezervy v hodnote 23 521 713 tis. eur, èo 

predstavuje medziroèný kumulatívny prírastok 3 017 943 tis. eur. 

Bankové úvery tvoria tretie najvy��ie záväzky z celkových a dosiahli 4 641 732 tis. eur, medziroène 

boli vy��ie kumulatívne o 159 058 tis. eur. 

B.I. Rezervy  

Rezervy sú záväzky s neistým èasovým vymedzením alebo ich vý�kou a predstavujú takú povinnos� 

úètovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, �e v budúcnosti zní�i 

ekonomické ú�itky (napr. peòa�né prostriedky).  

Rezervy sa v súhrnnom celku vytvárajú najmä na: 

§ zamestnanecké po�itky v ústrednej správe, 

§ prebiehajúce a hroziace súdne spory, 

§ finanèné povinnosti vyplývajúce z ruèenia a záruk, 

§ nevyfakturované dodávky a slu�by, 

§ náklady súvisiace s odstránením zneèistenia �ivotného prostredia a odstránenie odpadov. 

Celkové rezervy dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 23 521 713 tis. eur, z toho dlhodobé 22 602 157 tis. 

eur a krátkodobé 919 556 tis. eur. Zákonné rezervy, t. j. rezervy vytvárané na základe príslu�ných 

predpisov, boli vykázané v hodnote 398 382 tis. eur. Ostatné rezervy, t.j. rezervy vytvárané na základe 

úètovných postupov a vnútorných predpisov úètovných jednotiek dosiahli hodnotu 23 123 331 tis. eur.  
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Rezervy súhrnného celku pod¾a druhu (v tis. eur)   

Druh rezerv              2016        2015 

Dlhodobé ostatné 22 541 514 19 738 047 

Dlhodobé zákonné 60 643 59 148 

Krátkodobé zákonné 337 739 268 565 

Krátkodobé ostatné 581 817 438 010 

Spolu 23 521 713 20 503 770 

Medziroèná zmena bola spôsobená hlavne zvý�ením dlhodobých ostatných rezerv o 2 803 466 tis. eur. 

V rámci toho i�lo o zvý�enie rezervy ústrednej správy na zamestnanecké benefity, ktorá na základe 

expertného odhadu zaznamenala k 31.12.2016 tvorbu 2 663 613 tis. eur. Subjekty ústrednej správy 

tvoria 99,02 % celkových rezerv, preto je uvedené ich bli��ie èlenenie. 

Rezervy ústrednej správy pod¾a úèelu (v tis. eur)   

Druh rezerv              2016        2015 

Zamestnanecké po�itky v ústrednej správe 20 648 623 17 985 010 

Vyraïovanie jadrových zariadení  1 020 035 1 070 621 

Súdne spory 591 123 440 105 

Rezervy V�eobecnej zdravotnej pois�ovne, a.s. 281 879 223 223 

Technické rezervy Eximbanky na poistenie 52 982 35 954 

Náklady súvisiace s odstránením zneèistenia �ivotného prostredia  66 504 23 011 

Zamestnanecké po�itky obchodných spoloèností �tátu 56 515 47 971 

Nevyfakturované dodávky  16 240 31 166 

Ostatné 564 252 250 351 

Spolu 23 298 153 20 107 412 

Ministerstvo financií SR v roku 2016 spresòovalo spôsob a metodiku výpoètu rezerv na 

zamestnanecké po�itky a na základe predlo�ených podkladov od jednotlivých správcov kapitol 

aktualizovalo odhad rezervy zalo�eného na aktuárskych princípoch. Stav rezervy na zamestnanecké 

po�itky �tátnych rozpoètových a príspevkových organizácií sa zvý�il aj opravou niektorých 

parametrov vstupujúcich do odhadu rezerv za výsluhové dôchodky silových rezortov. K 31.12.2016 sa 

zaúètoval prírastok týchto rezerv vo vý�ke 2 663 613 tis. eur, z toho 1 231 569 tis. eur a do výsledku 

hospodárenia minulých rokov vo vý�ke 1 432 044 tis. eur. Najvy��iu polo�ku z tejto rezervy tvoria 

výsluhové dôchodky zamestnancov, dôchodcov, siroty a vdovy silových rezortov Ministerstva obrany 

SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR, úhrnom vo 

vý�ke 20 387 410 tis. eur. Najväè�iu sumu tvoria výsluhové dôchodky súèasných zamestnancov 

(9 296 607 tis. eur) a dôchodcov (10 716 774 tis. eur). 

Z obchodných spoloèností ústrednej správy vykazuje najvy��ie rezervy Jadrová a vyraïovacia 

spoloènos�, a.s. vytvorené na záväzky z vyraïovania jadrových elektrární, na likvidáciu a 

vyraïovanie neenergetických zariadení a rezervy na budúce zamestnanecké po�itky. Hodnota rezerv 

tejto obchodnej spoloènosti k 31.12.2016 dosiahla 1 149 825 tis. eur, z toho v rámci dlhodobých 

ostatných rezerv 1 051 457 tis. eur. Rezervy súvisiace s vyraïovaním jadrových zariadení (1 020 035 
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tis. eur) sú tvorené ako súèasná hodnota oèakávaných budúcich peòa�ných tokov súvisiacich 

s úhradou záväzkov, ktoré sú odhadované na základe odborných �túdií. 

V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s. vykazuje po prevodovom mostíku na úèty rozpoètových 

organizácií svoje technické rezervy na poistné plnenie vo vý�ke 281 879 tis. eur. 

Medziroèný prírastok rezerv zaznamenal aj MH Mana�ment, a.s. vo vý�ke 154 436 tis. eur z dôvodu 

prehodnotenia rizikovosti súdnych sporov.  

B.II. Zúètovacie vz�ahy 

Zúètovacie vz�ahy sa pou�ívajú na zaznamenávanie prijatých be�ných a kapitálových transferov 

medzi subjektmi verejnej správy. Z poh¾adu úètovníctva ide o èasovo rozlí�ené prostriedky �tátneho 

rozpoètu, rozpoètu obce alebo vy��ieho územného celku, ktoré sú poskytované ostatným 

organizáciám. V rámci tejto skupiny záväzkov sa vykazujú aj transfery v územnej samospráve, ktoré 

neboli predmetom eliminácie a vz�ah �tátneho rozpoètu voèi územnej samospráve z podielových daní. 

Hodnota transferov k 31.12.2016 bola 527 485 tis. eur a medziroène boli ni��ie o 220 718 tis. eur. 

Ústredná �tátna správa vykázala 290 322 tis. eur a v rámci nej Ministerstvo financií SR 287 

257 tis. eur a Ministerstvo zdravotníctva SR 52 694 tis. eur. Ostatné subjekty vykázali 

237 162 tis. eur, z toho vy��ie územné celky 118 552 tis. eur , obce 100 510 tis. eur a VÚC 14 750 tis. 

eur. V prípade Ministerstva financií SR ide o prechodné vykázanie záväzku z úhrady podielovej dane 

územnej samospráve, ktorý je uhradený nasledovné úètovné obdobie. 

B.III. Záväzky 

Záväzky súhrnného celku dosiahli hodnotu 38 155 918 tis. eur a medziroène sa zní�ili o 765 960 tis. 

eur. Hodnota dlhodobých záväzkov medziroène poklesla o 386 908 tis. eur a hodnota krátkodobých 

záväzkov o 379 052 tis. eur. Najväè�iu polo�ku celkových záväzkov tvoria �tátom emitované dlhodobé 

dlhopisy, ktoré dosiahli konsolidovanú hodnotu 31 210 210 tis. eur. Krátkodobá èas� �tátnych 

dlhopisov dosiahla hodnotu 5 630 194 tis. eur a vykazuje sa v èasti B.IV.  

 Záväzky súhrnného celku (v tis. eur)   

Dlhodobé záväzky              2016           2015 

Vydané dlhopisy dlhodobé   31 210 210 31 380 797 

Záväzky VV�, �.p. 104 020 219 244 

Záväzky SVP, �.p. 121 825 107 610 

Záväzky zo sociálneho fondu 54 533 50 261 

Záväzky z nájmu 14 433 27 911 

Záväzky z termínových operácií 0 23 949 

Ostatné záväzky 263 024 345 181 

Spolu 31 768 045 32 154 953 
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Krátkodobé záväzky              2016             2015 

Záväzky MF SR 1 683 109 1 972 265 

Dodávatelia 1 421 703 1 509 540 

Zúètovanie prijatých prostriedkov z EÚ 911 976 160 426 

Záväzky zo �iadostí o EÚ prostriedky 595 754 628 016 

Zamestnanci 346 265 324 426 

Zúètovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 403 390 349 818 

Vz�ahy k úètom klientov �P 199 601 270 906 

Záväzky z daní a poplatkov 42 778 43 839 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 15 276 1 014 930 

Ostatné záväzky 768 021 1 120 775 

Spolu 6 387 873 6 766 925 

Dlhodobé záväzky 

Medziroèný pokles dlhodobých záväzkov bol spôsobený hlavne poklesom záväzkov z dlhopisov, a to 

o 170 587 tis. eur. Celková hodnota nesplatených dlhopisov (dlhodobých aj krátkodobých) dosiahla 

k 31.12.2016 sumu 36 840 405 tis. eur a medziroène bola vy��ia o 641 017 tis. eur. Ïal�í významný 

pokles zaznamenala Vodohospodárska výstavba, �.p. o 115 224 tis. eur z dôvodu eliminácie odlo�enej 

dane. 

Záväzky z pevných termínových operácií sa medziroène zní�ili o 23 949 tis. eur, a to najmä u 

Ministerstva financií SR, keï�e z výsledku operácií na finanènom trhu sa vykazuje ako výsledný stav 

poh¾adávka z termínových operácii na strane aktív. 

Z dlhodobých záväzkov bolo eliminovaných spolu 777 628 tis. eur, a to hlavne pô�ièky poskytnuté 

�tátnymi fondmi a Slovenskou záruènou a rozvojovou bankou, a.s. (spolu 905 559 tis. eur). 

Krátkodobé záväzky 

Záväzky vo�i dodávate!om dosiahli 1 421 703 tis. eur a medziroène sú o 87 837 tis. eur ni��ie. 

Subjekty ústrednej správy vykázali 1 195 882 tis. eur, subjekty územnej samosprávy 172 898 tis. eur 

a ostatné subjekty 52 922 tis. eur.  

V rámci ústrednej správy vykazujú najvy��iu hodnotu krátkodobých záväzkov najmä obchodné 

spoloènosti ako Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 167 496 tis. eur, Národná dia¾nièná spoloènos�, 

a.s. 116 293 tis. eur, Univerzitná nemocnica Bratislava 99 237 tis. eur, Slovenská elektrizaèná 

prenosová sústava, a.s. 68 884 tis. eur. Celkovo obchodné spoloènosti a �tátne podniky vykázali 600 

945 tis. eur ako záväzky voèi svojim externým dodávate¾om tovarov a slu�ieb. �tátne rozpoètové 

organizácie vykázali spolu 123 401 tis. eur a �tátne príspevkové organizácie vykázali záväzky voèi 

dodávate¾om vo vý�ke 471 005 tis. eur, z toho zdravotnícke zariadenia 455 351 tis. eur. 

Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov medziroène poklesli o 999 654 tis. eur, z toho 

najmä u Ministerstva financií SR o 998 728 tis. eur z dôvodu ich odúètovania na podsúvahu, keï�e 
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predstavujú podmienený ,,call capital� v medzinárodných finanèných in�titúciách. Spolu s tým 

poklesol aj dlhodobý finanèný majetok na polo�ke obstaranie podielov.  

Záväzky zo zúètovania s EÚ dosiahli úhrnom 911 976 tis. eur, z toho ústredná správa vykazuje 

909 541 tis. eur. Ide o zúètovanie prijatých prostriedkov z rozpoètu EÚ a iných finanèných nástrojov. 

Najväè�ia èas� záväzku vykazuje Ministerstvo financií certifikaèný orgán, ktorý prijíma a následne 

poskytuje prostriedky na financovanie projektov zo �trukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných 

finanèných nástrojov vykazuje 668 405 tis. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

vykazuje 222 165 tis. eur, ktorými financuje programy v oblasti po¾nohospodárstva a pride¾uje priame 

platby.  

Záväzky vo�i zamestnancom boli vykázané úhrnom 346 265 tis. eur, z toho ústredná správa vykázala 

198 441 tis. eur, územná samospráva 120 488 tis. eur a ostatné subjekty 27 336 tis. eur, prièom ide 

najmä o predpis miezd za mesiac december vyplácaných nasledujúce úètovné obdobie. 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré neboli predmetom konsolidácie v súhrnnom 

celku dosiahli 403 390 tis. eur, z toho ústredná �tátna správa vykázala 257 223 tis. eur, územná 

samospráva 127 015 tis. eur a ostatné subjekty 19 152 tis. eur. 

V rámci ostatných krátkodobých záväzkov vykazuje hodnotu najmä Slovenská záruèná a rozvojová 

banka, a.s. (171 546 tis. eur), V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s. (89 066 tis. eur) a Slovenská po�ta, 

a.s. (58 342 tis. eur).  

V rámci ostatných krátkodobých záväzkov sa vykazujú aj prijaté úèelové transfery vo vý�ke 97 206 

tis. eur a prijaté preddavky v hodnote 141 684 tis. eur. 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 

Bankové úvery, výpomoci a krátkodobé dlhové cenné papiere dosiahli hodnotu spolu 

10 277 018 tis. eur, èo je medziroène viac o 961 988 tis. eur. Prírastok zaznamenali najmä �tátne 

krátkodobé dlhopisy o 811 604 tis. eur, èo bolo spôsobené preúètovaním dlhodobých dlhopisov, 

ktorých splatnos� sa oèakáva do jedného roka. Prírastok zaznamenali aj dlhodobé bankové úvery 

o 210 752 tis. eur. Naopak krátkodobé úvery poklesli úhrnom o 51 694 tis. eur a výpomoci o 8 674 tis. 

eur. 

Bankové úvery 

Bankové úvery dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 4 641 732 tis. eur, z toho be�né bankové úvery 

393 836 tis. eur a dlhodobé úvery 4 247 896 tis. eur. Medziroène bol zostatok úverov vy��í o 159 

058 tis. eur. 

Z celkovej hodnoty bankových úverov vykazuje ústredná správa sumu 3 244 887 tis. eur a najviac sa 

podie¾a aj na medziroènom prírastku 407 171 tis. eur. Úvery obcí dosiahli 811 859 tis. eur, prièom 

medziroène poklesli o 112 221 tis. eur, úvery vy��ích územných celkov 350 033 tis. eur 

prièom zaznamenali pokles 13 327 tis. eur.  
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Z ústrednej správy je rozhodujúcim subjektom vo vý�ke prijatých a splácaných úverov Ministerstvo 

financií SR, ktoré vyu�íva výhodnej�ie úrokové a úverové podmienky od medzinárodných finanèných 

in�titúcií (vo väè�ine ktorých je samotné Slovensko aj èlenom) na financovanie projektov v oblasti 

infra�truktúry, �ivotného prostredia, podpory hospodárstva a jeho modernizácie. Prostriedky sú 

väè�inou pou�ívané ako zdroj spolufinancovania k spoloèným projektom s EÚ.  

Úvery SR voèi zahranièným in�titúciám (v tis. eur)     

Finanèná in�titúcia              2016             2015 

Európska investièná banka  1 911 997 1 814 486 

Rozvojová banka Rady Európy  302 712 75 692 

Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu 37 636 39 986 

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj  0 251 

Spolu 2 252 345 1 930 415 

V roku 2016 bola realizovaná posledná splátka úveru od Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, 

ktorý bol èerpaný v roku 2002 na financovanie Projektu reformy správy sociálnych dávok. Ostatné 

úvery boli splácané v zmysle splátkových kalendárov. V priebehu roka 2016 boli èerpané úvery 

v sume 330 000 tis. eur. I�lo o druhú tran�u Rámcového úveru od Rozvojovej banky rady Európy 

(75 000 tis. eur), urèeného na spolufinancovanie projektov v oblasti bytovej a vzdelávacej 

infra�truktúry. Od tej istej banky bola èerpaná aj prvá tran�a (150 000 tis. eur) Rámcového úveru 

na spolufinancovanie projektov v rámci operaèného programu Kvalita �ivotného prostredia 

a Integrovaného regionálneho operaèného programu pre programové obdobie 2014 - 2020. Ïalej bola 

èerpaná prvá tran�a Rámcového úveru od Európskej investiènej banky (105 000 tis. eur) na 

spolufinancovanie projektov v rámci operaèného programu Integrovaná infra�truktúra v programovom 

období 2014 - 2020. 

Z hodnoty úverov od Európskej investiènej banky predstavujú úroky 27 952 676,08 eur a z hodnoty 

úveru od Rozvojovej banky Rady Európy tvoria úroky 2 711 666,67 eur.  

Zvy�nú èas� dlhodobých úverov ústrednej správy vykazujú obchodné spoloènosti, ako napríklad 

Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s. 223 063 tis. eur, �eleznièná spoloènos� Slovensko, a.s. 294 939 tis. 

eur,  Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s. 76 727 tis. eur, VV� �.p. 235 519 tis. eur , SPP, a.s.  

84 397 tis. eur. V rámci ústrednej správy sa za rok 2016 vykazujú aj �tátne podniky, ktoré prispeli 

k celkovému prírastku úverov ústrednej správy sumou 329 599 tis. eur. 

Krátkodobé dlhové cenné papiere 

V rámci krátkodobých dlhových cenných papierov sa vykazujú �tátne dlhopisy, ktorých doba 

splatnosti je krat�ia ako jeden rok odo dòa, ku ktorému sa zostavuje súhrnná úètovná závierka 

a krátkodobé dlhopisy Fondu národného majetku SR. 

Hodnota krátkodobých �tátnych dlhopisov k 31.12.2016 bola 5 614 971 tis. eur. Medziroène sa 

hodnota týchto �tátnych dlhových nástrojov zvý�ila o 811 604 tis. eur, najmä vykázaním dlhopisov so 
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splatnos�ou do jedného roka (ide o reklasifikáciu z dlhodobých záväzkov do krátkodobých pre úèely 

zostavenia úètovnej závierky). 

Hodnota dlhových cenných papierov MH Mana�mentu, a.s. (FNM SR) dosiahla 15 223 tis. eur. 

C. Èasové rozlí�enie pasív 

V rámci èasového rozlí�enia na strane pasív sa vykazujú výnosy budúcich období a výdavky budúcich 

období. Polo�ky èasového rozlí�enia slú�ia na zachytenie èasového nesúladu medzi výdavkami 

a nákladmi a príjmami a výnosmi. Uplatòujú sa v úètovníctve z dôvodu akruálneho princípu 

úètovania, pod¾a ktorého sa náklady a výnosy úètujú do obdobia, s ktorým èasovo a vecne súvisia. 

Èasové rozlí�enie pasív dosiahlo k 31.12.2016 hodnotu 10 020 487 tis. eur, z toho výnosy budúcich 

období 9 980 474 tis. eur a výdavky budúcich období 40 013 tis. eur. Medziroène sa celková hodnota 

èasového rozlí�enia pasív zvý�ila o 256 848 tis. eur. Takmer celkový prírastok (253 577 tis. eur) tvorili 

práve èasovo rozlí�ené výnosy, najmä v podobe prijatých kapitálových transferov, ktoré sa do výnosov 

be�ného obdobia èasovo a vecne rozpú��ajú s dosahovanými nákladmi. 

Najvy��iu polo�ku èasovo rozlí�ených výnosov vykazujú subjekty územnej samosprávy 

4 690 326 tis. eur, najmä ako prijaté èasovo rozlí�ené be�né a kapitálové transfery zo �tátneho 

rozpoètu a od iných subjektov, ktoré v súvislosti s nákladmi postupne zúètovávajú do výnosov daného 

obdobia. Medziroène územná samospráva dosiahla prírastok v hodnote 127 713 tis. eur, prièom sa dá 

predpoklada�, �e na ni��í prírastok oproti roku 2015 (568 683 tis. eur) malo vplyv ni��ie èerpanie 

kapitálových transferov zo �tátneho rozpoètu, najmä z prostriedkov európskych �trukturálnych 

a investièných fondov v tre�om programovom období. 

Ústredná správa vykazuje èasovo rozlí�ené výnosy v hodnote 4 600 412 tis. eur, a medziroène sú 

vy��ie o 2 369 181 tis. eur. Vplyv na tento prírastok malo preradenie �tátnych podnikov do úrovne 

ústrednej správy (2 266 546 tis. eur), prièom najvy��iu hodnotu èasovo rozlí�ených výnosov dosahujú 

�eleznice SR, a to 1 517 134 tis. eur. Ïalej v rámci transferov vykazuje najvy��iu hodnotu 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za PPP projekt rýchlostnej cesty R1, ktorý 

je na strane pasív èasovo rozlí�ený v konsolidovanej vý�ke 810 790 tis. eur a postupne zúètovávaný vo 

vý�ke oprávok do výnosov be�ného obdobia. 

Ministerstvo financií SR vykazuje v rámci výnosov budúcich období prémiu z predaných cenných 

papierov vo vý�ke 663 890 tis. eur. 

Ministerstvo vnútra SR vykazuje výnosy budúcich období v hodnote 234 473 tis. eur z titulu prijatých 

grantov a majetku v správe ministerstva, získaného prepadnutím alebo zabavením majetku od 

subjektov mimo súhrnného celku. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a po�tových slu�ieb 

SR (bývalý Telekomunikaèný úrad)  za príjem z predaja licencií (193 104 tis. eur), Slovenská 

elektrizaèná prenosová sústava, a.s. (97 597 tis. eur) z dôvodu prijatých grantov od banky EBOR na 

rekon�trukciu elektrickej siete a Jadrová a vyraïovacia spoloènos�, a.s. (94 954 tis. eur) z prijatých 

prostriedkov od Národného jadrového fondu vyinkasované od elektrárenských spoloèností. 
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Z ostatných subjektov vykazujú verejné vysoké �koly úhrnom 613 518 tis. eur z toho výnosy budúcich 

období 606 795 tis. eur. 

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH  

NÁKLADY 

Náklady súhrnného celku za rok 2016 dosiahli hodnotu 54 543 764 tis. eur (bez nákladov na 

nekonsolidovanú èas� dane z príjmov). Oproti roku 2015 sa celkové náklady zní�ili o 1 631 006 tis. 

eur, prièom toto zní�enie je výsledkom ni��ích nákladov na transfery o 909 552 tis. eur, ni��ím 

finanènými nákladmi o 502 391 tis. eur, ni��ími nákladmi na prevádzkovú èinnosti a spotrebované 

nákupy a slu�by o 546 248 tis. eur, pri súèasnom raste mzdových nákladov o 408 825 tis. eur.  

Náklady pod¾a druhu (v tis. eur)     

    2016    2015 

Prevádzkové  28 437 597 28 656 717 

Finanèné  1 784 145 2 286 536 

Mimoriadne  1 305 1 248 

Náklady na transfery 24 320 717 25 230 269 

Spolu 54 543 764 56 174 770 

Ako prevádzkové náklady sa vykazujú spotrebované nákupy a slu�by, osobné náklady, dane 

a poplatky, odpisy, rezervy a opravné polo�ky a ostatné prevádzkové náklady uvedené 

v nasledovnom texte.  

I. Spotrebované nákupy a slu�by 

V rámci týchto nákladov tvoria najvy��iu hodnotu náklady na slu�by 5 756 175 tis. eur (2015: 5 813 

459 tis. eur), spotreba materiálu 2 352 780 tis. eur (2015: 2 529 604 tis. eur), 

spotreba energií 614 428 tis. eur (2015: 692 796 tis. eur) a predaný tovar 921 405 tis. eur 

(2015: 795 852 tis. eur). Medziroèný pokles týchto nákladov o 192 222 tis. eur bol spôsobený najmä 

poklesom spotreby materiálu o 176 824 tis. eur a poklesom nákladov na ostatné slu�by o 106 715 tis. 

eur. Nárast predaného tovaru súvisí najmä s nákladmi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., 

ktorý tvoria najmä zásoby zemného plynu.   

Na spotrebe materiálu sa SPP, a.s. podie¾a sumou 998 877 tis. eur, prièom v roku 2015 to bolo sumou 

1 176 148 tis. eur. Na predanom tovare sa SPP, a.s. podie¾a sumou 501 089  tis. eur, prièom v roku 

2015 to bolo 341 650 tis. eur a na spotrebe ostatných prevádzkových slu�ieb sumou 123 022 tis. eur, 

prièom v roku 2015 to bolo  138 022 tis. eur.   

Náklady na slu�by vzrástli najmä na ostatné slu�by u V�eobecnej zdravotnej pois�ovni, a.s. o 118 

255 tis. eur. 

Najvýznamnej�iu polo�ku nákladov na slu�by vykazuje V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s., a to 

náklady súvisiace najmä so zdravotnou starostlivos�ou (2 158 732 tis. eur, 2015: 2 040 478 tis. eur) a 

Slovenská elektrizaèná prenosová sústava, a.s. na nákup systémových slu�ieb 749 172 tis. eur.  
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II. Osobné náklady 

Osobné náklady tvorili najmä mzdové náklady vo vý�ke 5 637 892  tis. eur (2015: 5 325 190 tis. eur), 

zákonné sociálne poistenie 1 650 541 tis. eur (2015: 1 574 943 tis. eur), zákonné sociálne náklady 320 

198 tis. eur (2015: 303 658 tis. eur) a ostatné sociálne poistenie a sociálne náklady 48 133 tis. eur. 

Vzh¾adom na poèet zamestnancov v jednotlivých subjektoch súhrnného celku vykazuje ústredná 

správa osobné náklady vo vý�ke 3 172 694 tis. eur, prièom tieto náklady sú vrátane aj v�etkých 

obchodných spoloèností �tátu a za rok 2016 aj �tátnych podnikov a �tátnych fondov (951 728 tis. eur). 

�tátne rozpoètové a �tátne príspevkové organizácie dosiahli náklady 2 368 865 tis. eur a medziroèný 

nárast nákladov o 124 241 tis. eur. 

Územná samospráva dosiahla osobné náklady vo vý�ke 2 818 055 tis. eur, z toho obce 2 082 

029 tis. eur. Medziroèný nárast v nákladoch v územnej samospráve bol o 150 772  tis. eur. 

III. Dane a poplatky 

Dane a poplatky boli vykázané v hodnote 25 293 tis eur, oproti roku 2015 sa zní�ili o 27 602 tis. eur. 

Daò z motorových vozidiel bola vykázaná v hodnote 1 467 tis. eur ako nekonsolidovaná èas� nákladov 

v rámci súhrnného celku. Daò z nehnute¾ností, ktorej príjemcom sú obce SR bola eliminovaná v 

identifikovanej vý�ke, a to 29 996 tis. eur. Ostatné dane a poplatky (napríklad miestne dane) boli 

vykázané v hodnote 23 083 tis. eur.  

IV. Odpisy, rezervy a opravné polo�ky 

Náklady na odpisy, tvorbu rezerv a opravných polo�iek dosiahli spolu sumu 7 754 697 tis. eur 

a medziroène boli ni��ie o 54 094 tis. eur. Na tomto zní�ení sa v rozhodujúcej miere podie¾ala 

v minulom roku vy��ia jednorazová tvorba opravných polo�iek k poh¾adávkam. V porovnaní s rokom 

2015 dosiahli náklady na tvorbu opravných polo�iek v roku 2016 hodnotu 1 452 120 tis. eur, èo je 

o 731 333 tis. eur menej. Na druhej strane vzrástli náklady na tvorbu rezerv, a to o 567 742 tis. eur. 

Prièom vývoj týchto nákladov v roku 2015 bol presne opaèný. V nákladoch na tvorbu rezerv sa 

prejavuje najmä expertný odhad na zamestnanecké po�itky zamestnancom �tátnych rozpoètových 

a príspevkových organizácií.   

Z poh¾adu subjektov a najvýznamnej�ích hodnôt vykazuje najvy��iu hodnotu tvorby rezerv V�eobecná 

zdravotná pois�ovòa, a.s. v hodnote 2 371 412 tis. eur. Súvisí to s tvorbou technických rezerv na 

poistné a úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z rozpoètových organizácií vykazuje 

najvy��iu tvorbu rezerv Ministerstvo financií SR 1 231 569 tis. eur na zamestnanecké po�itky.  

Náklady na tvorbu opravných polo�iek sú najvýznamnej�ie v kapitole Ministerstva financií SR v sume 

1 080 122 tis. eur, ktoré boli tvorené k poh¾adávkam po splatnosti. Medziroèné zní�enie o 692 479 tis. 

eur súvisí s minuloroènou vy��ou tvorbou k daòovým a colným poh¾adávkam po lehote splatnosti. 

Finanèná správa SR tvorí opravné polo�ky k poh¾adávkam, ktoré sú 6 mesiacov po lehote splatnosti, 

prièom v roku 2015 to bolo 12 mesiacov.  
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Odpisy dlhodobého majetku dosiahli 2 232 276 tis. eur a medziroène boli vy��ie o 99 971 tis. eur. 

V. Ostatné náklady na prevádzkovú èinnos� 

Ostatné náklady na prevádzkovú èinnos� boli tvorené najmä odpisom poh¾adávok za 468 091 tis. eur, 

zostatkovou cenou predaného dlhodobého majetku za 92 554 tis. eur, nákladmi na pokuty a penále vo 

vý�ke 116 275 tis. eur a ostatnými nákladmi spolu za 2 659 062 tis. eur (2015: 2 748 958 tis. eur). 

Celkovo ostatné náklady na prevádzkovú èinnos� medziroène poklesli o 354 026 tis. eur.  

Najvy��ie náklady sa vykazujú v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 

poskytovanie príspevkov a dotácií (1 156 204 tis. eur). Tipos, a.s. vykazuje náklady na správne 

poplatky za udelené licencie na okam�ité lotérie (321 007 tis. eur), Vojenský úrad sociálneho 

zabezpeèenia pod kapitolou Ministerstva obrany SR vykazuje náklady na úhradu dávok èerpaných 

z osobitného úètu sociálneho zabezpeèenia vojakov a policajtov (190 209 tis. eur).  

Na nákladoch z odpisu poh¾adávok sa v rozhodujúcej miere podie¾a Ministerstvo financií SR 

hodnotou 408 161 tis. eur (2015: 217 285 tis. eur), prièom i�lo o odpis nedobytných finanèných 

výpomocí a daòových a colných poh¾adávok.  

Náklady na pokuty a penále medziroène poklesli o 208 032 tis. eur a to najmä v ústrednej správe 

(o 207 034 tis. eur) z dôvodu nezrovnalostí pri nakladaní s prostriedkami EÚ, ktoré Certifikaèný orgán 

v mene EÚ �iada vráti� od platobných jednotiek niektorých ústredných orgánov �tátnej správy, ktoré 

boli zaúètované v roku 2015.  

VI. Finanèné náklady 

Finanèné náklady k 31.12.2016 dosiahli hodnotu 1 784 145 tis. eur a medziroène sa zní�ili 

o 502 391 tis. eur. Takmer celú hodnotu tvorili náklady na úroky vo vý�ke 1 470 199 tis. eur (2015: 

1 654 766 tis. eur), a to najmä z emitovaných �tátnych dlhových cenných papierov a èerpaných úverov 

Ministerstvom financií SR (spolu 1 420 059 tis. eur). 

Kurzové náklady dosiahli 135 823 tis. eur a medziroène boli ni��ie o 238 931 tis. eur. Najvy��iu sumu 

vykazuje Ministerstvo financií SR 128 455 tis. eur a �tátna pokladnica 4 242 tis. eur. Medziroèný 

pokles nákladov bol spôsobený vysokou tvorbou kurzových rozdielov v roku 2015, kedy Ministerstvo 

financií SR zúètovalo do nákladov naakumulované kurzové rozdiely dovtedy úètované na polo�ke 

oceòovacích rozdielov vo vlastnom imaní. 

Náklady na derivátové operácie dosiahli celkových 74 333 tis. eur, z toho vykazuje najviac SPP, a.s. 

69 169 tis. eur. Ostatné finanèné náklady ako poistenie, bankové poplatky a podobne dosiahli 84 574 

tis. eur.  

V porovnaní s rokom 2015 významne poklesol podiel na nákladoch pridru�ených úètovných 

jednotiek, a to o 77 998 tis. eur. Dôvodom je pokles podielu Ministerstvo hospodárstva SR na 

nákladoch pridru�enej spoloènosti Slovenské elektrárne, a.s. o 85 343 tis. eur.  
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VII. Mimoriadne náklady 

Mimoriadne náklady z poh¾adu celkovej hodnoty nákladov nie sú významnou polo�kou. K 31.12.2016 

dosiahli hodnotu 1 305 tis. eur a boli tvorené �kodami za 125 tis. eur a ostatnými mimoriadnymi 

nákladmi 680 tis. eur a opravnými polo�kami 328 tis. eur. 

VIII. Náklady na transfery  

V rámci celkových nákladov tvoria hodnotu 24 320 717 tis. eur, medziroène sa zní�ili 

o 909 552 tis. eur. V roku 2015 bol nárast o 1 114 121 tis. eur. Transfery sa poskytujú fyzickým 

osobám � obyvate¾stvu, podnikate¾ským subjektom, zahranièným subjektom a podobne. 

V konsolidaèných operáciách boli eliminované transfery v rámci ústrednej správy. Ako v roku 2015, 

tak aj v roku 2016 vykazuje najvy��iu hodnotu Sociálna pois�ovòa 17 063 995 tis. eur (2015: 

16 369 237 tis. eur), hlavne ako poskytnuté sociálne príspevky a dôchodky obyvate¾stvu. Medziroèná 

zmena v prípade transferov Sociálnej pois�ovne znamenala prírastok o 694 757 tis. eur. 

Ministerstvo financií SR vykazuje náklady na transfery v hodnote 6 864 870 tis. eur 

(2015: 8 448 991 tis. eur), ktoré boli poskytnuté zo �tátneho rozpoètu ostatným subjektom, 

podnikate¾ským subjektom a obyvate¾stvu. Medziroèné zní�enie nákladov na transfery zo �tátneho 

rozpoètu, o ktorých úètovalo Ministerstvo financií SR bolo vo vý�ke 1 584 121 tis. eur. Zní�enie 

nákladov na poskytnuté transfery bolo spôsobené ni��ími výdavkami najmä na kapitálové transfery, 

a to zo zdrojov EÚ prostriedkov a tým aj spolufinancovania.  

 

VÝNOSY 

Výnosy súhrnného celku dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 53 126 080 tis. eur a oproti minulému 

obdobiu boli vy��ie o ni��ie o 1 104 882 tis. eur. Na tomto medziroènom poklese výnosov sa podie¾ali 

najmä ni��ie výnosy z transferov o 2 172 077 tis. eur, ni��ie finanèné výnosy o 1 099 752 tis. eur 

a ni��ie ostatné prevádzkové výnosy o 338 777 tis. eur. Pokles bol kompenzovaný vy��ími daòovými 

a colnými výnosmi o 2 272 427 tis. eur.  

Výnosy pod¾a druhu (v tis. eur)     

     2016     2015 

Prevádzkové  47 441 229 45 275 042 

Finanèné  1 063 065 2 162 817 

Mimoriadne  6 077 5 317 

Výnosy z transferov 4 615 709 6 787 786 

Spolu 53 126 080 54 230 962 

Ako prevádzkové výnosy sa vykazujú tr�by za vlastné výkony a tovar, daòové a colné výnosy, 

výnosy z poplatkov, zúètovanie rezerv a opravných polo�iek a ostatné prevádzkové výnosy 

uvedené v nasledovnom texte.  



Poznámky súhrnnej ú�tovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 

 

39 

 

I. Tr�by za vlastné výkony a tovar 

V rámci tr�ieb za vlastné výkony a tovar sú rozhodujúcou polo�kou výnosy z poskytnutých slu�ieb 

v hodnote 23 545 357 tis. eur. Tieto výnosy boli vy��ie oproti roku 2015 o 284 570 tis. eur.  

Výnosy zo slu�ieb v rámci celého súhrnného celku sú tvorené najmä Sociálnou pois�ovòou 

(16 926 101 tis. eur), V�eobecnou zdravotnou pois�ovòou, a.s. (2 586 850 tis. eur). Vplyv na tieto 

výnosy majú prijaté úhrady zo zdravotných a sociálnych odvodov. �tátne obchodné spoloènosti 

vykázali výnosy zo slu�ieb v objeme 2 482 084 tis. eur a �tátne podniky 137 138 tis. eur.  

Na medziroènom prírastku sa podie¾ala najmä Sociálna pois�ovòa, a to sumou 27 120 tis. eur, a 

V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s. 40 961 tis. eur. 

Tr�by za vlastné výrobky dosiahli 1 832 924 tis. eur a medziroène boli ni��ie o 68 250 tis. eur. 

Významnú hodnotu týchto tr�ieb ako aj medziroèného poklesu tvorí spoloènos� SPP, a.s. (1 255 

265 tis. eur a pokles 57 742 tis. eur). 

Prírastok výnosov z tr�ieb z predaja tovaru je takisto ovplyvnený výnosmi spoloènosti SPP, a.s. ktoré 

dosiahli 509 194 tis. eur a medziroène boli vy��ie o 162 512 tis. eur z dôvodu zmeny stavu zásob 

zemného plynu. Druhým najvýznamnej�ím subjektom v rámci tr�ieb z predaja tovaru je Slovenská 

elektrizaèná prenosová sústava, a.s. ktorej konsolidované výnosy dosiahli 279 634 tis. eur.  

 

II. Daòové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

Ako daòové a colné výnosy sa vykazujú výnosy z daní a cla, ktoré patria do �tátneho rozpoètu: daò 

z príjmov fyzických osôb, daò z príjmov právnických osôb, daò z pridanej hodnoty, spotrebné dane, 

dovozné clo a ïal�ie. Do rozpoètov obcí a vy��ích územných celkov patria miestne dane, podielová 

daò z príjmov fyzických osôb, daò z nehnute¾nosti, daò z motorových vozidiel a podobne. Výnosy 

z poplatkov zahàòajú súdne a správne poplatky (hlavne e-kolky), poplatky za zneèis�ovanie ovzdu�ia 

a ostatné.  

O výnosoch z daní v súhrnnom celku mô�e úètova� subjekt, ktorý je prijímate¾om daòových príjmov. 

V ústrednej správe je to Ministerstvo financií SR, prièom evidenciu daòových príjmov a poh¾adávok 

z nich zabezpeèuje Finanèná správa. Ide o dane z príjmov, spotrebné dane, daò z pridanej hodnoty, 

daò vyberaná zrá�kou, daò z motorových vozidiel a ostatné dane. 

Ïal�ie dane sú predmetom príjmov obcí a vy��ích územných celkov. Ide o podiel na dani z príjmov, 

miestne dane za slu�by (za psa, za predajné automaty, za ubytovanie atï.), daò z nehnute¾ností 

(pozemkov, stavieb, z bytov a nebytových priestorov) a ostatné dane. 

Daòové výnosy �tátu dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 12 200 720 tis. eur, èo je medziroène viac o 2 009 

206 tis. eur. Najvy��iu hodnotu dosiahla daò z pridanej hodnoty (6 104 646 tis. eur), ïalej daò  

z príjmov právnických osôb (3 326 480 tis. eur), spotrebné dane (2 169 825 tis. eur) a daò 

z motorových vozidiel (142 249 tis. eur). Na medziroènom náraste sa najviac podie¾ala DPH 
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o 1 224 331 tis. eur, daò z príjmov právnických osôb o 615 909 tis. eur. Výnos dane z príjmov fyzickej 

osoby vzrástol o 164 651 tis. eur.  

Daò z príjmov fyzických osôb je pod¾a zákona è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve podielovo rozde¾ovaná medzi �tát, obce a vy��ie územné celky. 

Výnosy z tejto dane za rok 2016 sa rozde¾ovali pomerom 70 %  v prospech obcí (2015: 68,5 %) a 30 

% v prospech vy��ích územných celkov (2015: 29,2 %).  

Výnosy zo spotrebných daní sa medziroène zvý�ili o 55 762 tis. eur, prièom najvy��í podiel tvorí 

spotrebná daò z minerálnych olejov (1 192 223 tis. eur a prírastok 57 165 tis. eur), spotrebná daò 

z tabaku a tabakových výrobkov (670 121 tis. eur a pokles 5 623 tis. eur) a spotrebná daò z liehu (208 

908 tis. eur a nárast 4 063 tis. eur.) 

Daòové výnosy územnej samosprávy dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 2 725 415 tis. eur a medziroène 

sú vy��ie o 286 201 tis. eur, èo bolo spôsobené aj vy��ím prevodom podielu na dani z príjmov 

fyzických osôb. Obce vykázali hodnotu 2 009 051 tis. eur (2015: 1 799 034 tis. eur) a vy��ie územné 

celky 716 364 tis. eur (2015: 640 179 tis. eur). 

Výnosy z poplatkov dosiahli 745 949 tis. eur, prièom v porovnaní s rokom 2015 boli ni��ie  

o 22 980 tis. eur. Najvy��iu hodnotu v súhrnnom celku vykazuje Ministerstvo financií SR 341 806 tis. 

eur z predaja elektronických kolkov, zo súdnych a správnych poplatkov a z poplatkov za hazardné hry. 

Obce dosiahli úhrnom 208 982 tis. eur z úhrad za miestne poplatky, Environmentálny fond 90 360 tis. 

eur za poplatky zo zneèis�ovania ovzdu�ia, a Rozhlas a televízia Slovenska 78 275 tis. eur z úhrad za 

poskytovanie slu�ieb verejnosti. 

III. Zúètovanie rezerv a opravných polo�iek 

Zúètovanie rezerv a opravných polo�iek vytvorených v predchádzajúcich obdobiach do nákladov, bolo 

k 31.12.2016 v hodnote 3 314 680 tis. eur. Medziroène sa zní�ili tieto nepeòa�né výnosy 

o 53 004 tis. eur najmä ni��ím zúètovaním ostatných rezerv o 69 571 tis. eur.  

Z h¾adiska významnosti vykazuje najvy��ie výnosy zo zúètovania rezerv V�eobecná zdravotná 

pois�ovòa, a.s., a to 2 312 103 tis. eur. Ide o zúètovanie technických rezerv na poistné, medziroène 

bolo ni��ie o 229 0981 tis. eur. Medziroèný prírastok výnosov zo zúètovania ostatných opravných 

polo�iek zaznamenalo Ministerstvo financií SR, a to 332 228 tis. eur. I�lo o zru�enie opravných 

polo�iek k daòovým poh¾adávkam, ktoré boli odpísané resp. do�lo k prevodu správy ich plnenia. 

IV. Ostatné výnosy z prevádzkovej èinnosti 

Ostatné výnosy z prevádzkovej èinnosti dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 2 183 062 tis. eur a oproti roku 

2014 sú ni��ie o 338 777 tis. eur. V rámci týchto výnosov tvoria tr�by z predaja dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku sumu 148 442 tis. eur (2015: 293 748 tis. eur), zmluvné a ostatné pokuty 

a penále 94 920 tis. eur (2015: 82 392  tis. eur), výnosy z odpísaných poh¾adávok 

12 518 tis. eur (2015: 57 370 tis. eur). Ïal�ie výnosy v hodnote 370 738 tis. eur vykazujú �eleznice 
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SR, Sociálna pois�ovòu s 305 556 tis. eur, V�eobecná zdravotná pois�ovòa, a.s. 201 757 tis. eur 

napríklad z poistného plnenia zo zahranièia, Ministerstvo vnútra SR 173 744 tis. eur z titulu 

prepadnutého majetku v prospech �tátu a výnosy platobnej jednotky z prostriedkov EU. 

V. Finanèné výnosy 

Finanèné výnosy dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 1 063 065 tis. eur a v porovnaní s rokom 2015, kedy 

do�lo k odpredaju 49% podielu v spoloènosti Slovak Telekom v hodnote 800 000 tis. eur, boli výnosy 

úhrnom ni��ie o 1 099 752 tis. eur. 

Úroky dosiahli hodnotu 290 808 tis. eur a medziroène sú vy��ie o 15 736 tis. eur. Najvy��iu hodnotu 

vykazuje Ministerstvo financií SR, a to 266 569 tis. eur. Ide o úroky dosiahnuté na medzibankovom 

finanènom trhu z úlo�iek, ostatných finanèných operácií pri správe �tátneho dlhu a návratných 

finanèných výpomocí. 

Kurzové zisky dosiahli hodnotu 135 909 tis. eur a medziroènej poklesli o 255 370 tis. eur. Najvy��iu 

celkovú sumu ako aj medziroèný prírastok opä� tvorí Ministerstvo financií SR 128 102 tis. eur 

z obchodov na finanènom trhu pri zabezpeèovaní likvidity �tátneho rozpoètu a riadení dlhu, ako aj 

z kurzových rozdielov po precenení vkladov v medzinárodných in�titúciách denominovaných v cudzej 

mene. Pokles kurzových rozdielov bol spôsobený zmenou metodiky úètovania preceòovacích 

rozdielov priamo do výsledku hospodárenia daného obdobia, prièom v roku 2015 boli do výnosov 

zúètované naakumulované preceòovacie rozdiely vo vlastnom imaní za predchádzajúce obdobia. 

Ostatné finanèné výnosy v celkovej vý�ke 123 192 tis. eur tvoria najmä odvody vybraných finanèných 

in�titúcií, ktorých správcom je Ministerstvo financií SR (172 672 tis. eur). 

Podiel na výsledku hospodárenia pridru�ených úètovných jednotiek bol vykázaný v hodnote 445 

988 tis. eur. V prípade týchto výnosov ide o podiel SPP, a.s. na jeho konsolidovaných úètovných 

jednotkách vo vý�ke 294 615 tis. eur a podiel Ministerstva hospodárstva SR na jeho pridru�ených 

jednotkách 148 515 tis. eur.  

VI. Mimoriadne výnosy 

Mimoriadne výnosy dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 6 077 tis. eur a v porovnaní s rokom 2015 

sú ni��ie o 760 tis. eur. Sú tvorené najmä náhradami �kôd od pois�ovní, zúètovaním mimoriadnych 

rezerv do výnosov, zúètovaním mimoriadnych opravných polo�iek do výnosov a ostatnými 

mimoriadnymi výnosmi. 

VII. Výnosy z transferov 

Výnosy z transferov dosiahli k 31.12.2016 hodnotu 4 615 709 tis. eur, medziroène sa zní�ili 

o 2 172 077 tis. eur. Najväè�ou mierou sa na týchto výnosoch podie¾a ústredná správa v sume 

2 257 947 tis. eur, územná samospráva 1 695 403 tis. eur a ostatné subjekty 662 026 tis. eur. 

Medzi výnosy z transferov patria aj výnosy od subjektov mimo verejnej správy, fyzických osôb, 

podnikate¾ských subjektov mimo súhrnného celku ako aj zahranièných právnických osôb. 
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V prípade ústrednej správy ide najmä o výnosy z prostriedkov rozpoètu EÚ a zahranièných finanèných 

nástrojov, ktoré sú zaraïované do �tátneho rozpoètu alebo èerpané cez mimorozpoètové úèty pod¾a 

povahy programu a úèelu fondu. Výnosy dosiahli hodnotu 2 003 981 tis. eur (2015: 4 081 880 tis. eur). 

Medziroèný pokles celkových výnosov z transferov spôsobilo hlavne vy��ia porovnávacia báza roku 

2015, kedy do�lo k výraznému èerpaniu �trukturálnych fondov súvisiacich z ukonèovaním druhého 

programovacieho obdobia. Najvýznamnej�iu hodnotu za rok 2016 v rámci ústrednej správy dosiahlo 

Ministerstvo financií SR (594 125 tis. eur), Pôdohospodárska platobná agentúra (528 896 tis. eur), 

Ministerstvo �ivotného prostredia SR (272 993 tis. eur), Ministerstvo hospodárstva SR (214 200 tis. 

eur). 

Územná samospráva vykazuje hlavne výnosy z prostriedkov �tátneho rozpoètu, ktoré predstavujú 

be�né a kapitálové transfery pre obce, vy��ie územné celky a ich rozpoètové a príspevkové 

organizácie. Tieto výnosy neboli predmetom úplnej eliminácie z dôvodu nároènej identifikácie 

výnosov týchto subjektov a nákladov na strane ústrednej správy. Výnosy z transferov u ostatných 

subjektov verejnej správy dosiahli hodnotu 668 893 tis. eur, z toho verejné vysoké �koly 512 803 tis. 

eur. 

  

III. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

Iné aktíva predstavujú najmä mo�né príjmy zo súdnych sporov, finanèné nároky zo zmlúv, prírodné 

bohatstvo, historické a kultúrne pamiatky, ktorých hodnota sa v�ak �a�ko vyèísluje. Ako iné aktíva sa 

vykazuje aj hodnota aktív, ktorými sa rozumie mo�ný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 

udalostí, a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, èi nastane alebo nenastane jedna alebo 

viac neistých udalostí v budúcnosti. Vznik týchto udalostí pritom nezávisí od úètovnej jednotky. 

K 31.12.2016 vykázali subjekty súhrnného celku verejnej správy iné aktíva v hodnote 5 121 759 tis. 

eur, prièom ide najmä o aktívne súdne spory a budúce práva zo zmlúv a odpísané poh¾adávky 

v procese vymáhania. Tie tvoria aj medziroèný prírastok 3 504 230 tis. eur. Ide o poh¾adávky, ktoré 

Slovenská konsolidaèná vymáha od dl�níkov, za pôvodných správcov resp. vlastníkov poh¾adávok, 

ktorými sú najmä �tátne rozpoètové organizácie (napríklad Finanèné riadite¾stvo SR). Nominálna 

hodnota vymáhaných poh¾adávok sa eviduje na podsúvahe.  

Ïal�ie významné aktíva predstavujú súdne spory a konkurzné konania Ministerstva financií SR 

v hodnote 380 928 tis. eur a súdne spory �tátneho podniku Vodohospodárska výstavba, �.p. najmä voèi 

Slovenským elektráròam, a.s. Hodnotu aktívnych súdnych sporov odhadol tento �tátny podnik na 407 

877 tis. eur. 

Zní�enie podmienených aktív zaznamenala napríklad Exportno-importná banka, a.s. o 46 123tis. eur. 

  



Poznámky súhrnnej ú�tovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 

 

43 

 

Iné pasíva vo verejnej správe predstavujú podmienené záväzky z poskytnutých záruk, hroziacich alebo 

u� prebiehajúcich súdnych sporov, záväzky zo v�eobecne platných právnych predpisov a podobne. 

Hodnota týchto pasív k 31.12.2016 dosiahla 12 948 128 tis. eur a medziroène sa zní�ila o 323 

215 tis. eur. I�lo najmä o zní�enie pasív v ústrednej správe o 302 816 tis. eur. Zmena vo vykazovaní 

�tátnych podnikov a �tátnych fondov v ústrednej správe za rok 2016 predstavovala len presun týchto 

podmienených záväzkov v rámci súhrnného celku. 

Podmienené záväzky pod¾a jednotlivých zlo�iek súhrnného celku (tis. eur) 

     2016     2015 

Ústredná správa 12 788 548 10 894 090 

Vy��ie územné celky a ich rozpoètové, príspevkové organizácie a obchodné        
spoloènosti 

1 247 2 615 

Obce a ich rozpoètové, príspevkové organizácie a obchodné spoloènosti 21 477 40 508 

Ostatné subjekty 136 856 2 334 130 

Spolu 12 948 128 13 271 343 

Hodnotovo najvýznamnej�iu skupinu tvoria podmienené záväzky vyplývajúce z kapitálu splatného na 

po�iadanie a poskytnutých záruk v medzinárodných finanèných in�titúciách. Najväè�í podmienený 

záväzok ostáva vykázaný pri Európskom stabilizaènom mechanizme2 (ESM) vo vý�ke 5 108 800 tis. 

eur. Tento finanèný mechanizmus je urèený na poskytovanie pomoci èlenským �tátom eurozóny vo 

vá�nych finanèných problémoch s cie¾om zabezpeèi� stabilitu eurozóny. Základné imanie ESM v 

sume 700 000 000 tis. eur tvorí 80 000 000 tis. eur vo forme splatených akcií (z toho podiel SR: 

659 200 tis. eur) a 620 000 000 tis. eur vo forme akcií splatných na vyzvanie (z toho podiel SR: 

5 108 800 tis. eur). Slovenská republika sa ratifikáciou zmluvy, ktorou sa zriaïuje ESM zaviazala, �e 

v prípade, ak úroveò splateného imania klesne pod schválených 80 000 000 tis. eur absorbovaním strát 

ESM, Správna rada ESM vyzve akcionárov na jeho splatenie jednoduchou väè�inou. 

Európsky nástroj finanènej stability (EFSF) je predchodca ESM (tzv. euroval 1). Slovenská republika 

sa ako èlenský �tát EFSF zaviazala poskytova� záruky za dlhové finanèné in�trumenty vydávané EFSF 

v prípade �iadosti èlenského �tátu eurozóny o finanènú stabilizaènú pomoc. V zmysle zákona 

o �pecifických �tátnych zárukách sa Slovensko musí podie¾a� na celkovej vý�ke záruk do sumy, ktorá 

nepresiahne 7 727 570 tis. eur. Zároveò sa musí podie¾a� na ïal�ích záruèných mechanizmoch 

potrebných na získanie AAA ratingu pre EFSF, napríklad poskytnutím dodatoèných záruk EFSF do 

vý�ky 165 % svojho podielu na zárukách pre ka�dú emisiu. Stav záruk vystavených Slovenskou 

republikou bol k 31.12.2016 vo vý�ke 2 178 243 tis. eur a medziroène sa zní�il o 4 906 tis. eur. Pokles 

bol spôsobený tým, �e hoci niektoré maturujúce dlhopisy EFSF v roku 2016 boli nahradené emisiou 

novými dlhopismi, celkový stav vystavených záruk mierne poklesol, preto�e na maturujúce dlhopisy 

sa u� nevyplácal v roku 2016 úrok (záruky sú vystavené na celkovú sumu istín a úrokov, ktorú je 

potrebné vyplati� dr�ite¾om EFSF dlhopisov). 

 

                                                           
2 Bli��ie informácie sú dostupné na oficiálne stránke www.esm.europa.eu , ktorá je spolo!ná aj pre popis nástroja EFSF.  
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Preh¾ad najväè�ích podmienených záväzkov (tis. eur)   

        2014      2015     2016 

Záruky a kapitál na po�iadanie v  

medzinárodných finanèných in�titúciách 
8 573 444 8 464 557 8 473 154 

Európsky stabilizaèný mechanizmus (ESM) 5 108 800 5 108 800 5 108 800 

Európsky nástroj finanènej stability (EFSF) 2 318 329 2 183 149 2 178 243 

Európska investièná banka  580 496 573 996 573 996 

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj  385 983 424 731 438 673 

Európska banka pre obnovu a rozvoj 101 359 101 359 101 359 

Rozvojová banka rady Európy 16 854 16 854 16 854 

Medzinárodná banka pre hosp. spoluprácu 11 526 11 526 10 658 

Mnohostranná agentúra pre investièné záruky  2 485 2 823 3 252 

Medzinárodná investièná banka  47 612 41 319 41 319 

Medzinárodné investièné arbitrá�e 27 394 263 500 343 852 

Eurogas Inc. a Belmont Resources Inc. 227 000 234 000 239 705 

Spoldzielnica Pracy Muszynianka 0 0 75 960 

Zdravotná pois�ovòa Union, a.s.  27 394 29 500 28 187 

Ostatné súdne spory 1 022 912 2 336 740 1 590 061 

Kancelária národnej rady SR 728 073 596 323 596 148 

Ministerstvo financií SR 555 878 553 361 554 530 

Slovenský pozemkový fond 116 842 115 071 115 686 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 5 731 114 896 

Ministerstvo vnútra SR 128 906 81 129 79 270 

Vodohospodárska výstavba, �.p. - 75 321 77 780 

�eleznièná spoloènos� Slovensko, a.s. - 51 751 51 751 

MH Mana�ment, a.s. (FNM SR) 221 286 858 053 0 

Iné (podniky �tátnej správy, MF SR)  2 595 971 2 081 252 2 355 099 

MH Mana�ment, a.s. - Privatizaèné zmluvy 1 013 876 1 010 197 976 822 

Národná dia¾nièná spoloènos�, a.s. - - 508 000 

MH Invest, s.r.o 0 342 000 290 639 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 111 581 284 125 242 820 

Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s. 146 880 146 880 125 405 

Exportno-importná banka Slovenska 198 396 169 172 108 889 

Lesy SR, �.p. - 69 161 47 596 

Slovenská elektrizaèná a prenosová sústava, a.s. 115 050 47 142 41 600 

Záruky MF SR voèi SZRB, a.s. 10 188 12 575 13 328 

Spolu 12 219 721 13 146 049 12 762 166 

Kapitál splatný na vyzvanie (tzv. ,,call capital�) v medzinárodných finanèných in�titúciách je takisto 

v správe Ministerstva financií SR. Ide o nesplatenú èas� podielov na základnom imaní konkrétnych 

finanèných in�titúcií, k splateniu ktorej je nutná výzva pre akcionárov (�call�). Keï�e nie je isté 

v akom èase a v akom objeme bude nutné doplni� základné imanie týchto in�titúcií, rozvrhnutý podiel 

pripadajúci na Slovenskú republiku ako èlena v medzinárodných finanèných in�titúciách sa vykazuje 

na podsúvahe ako podmienené pasívum. Primárnym cie¾om èlenstva v medzinárodných bankách je 
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vzájomná pomoc v oblasti hospodárskeho rozvoja prostredníctvom koncentrácie kapitálu z národných 

zdrojov. Samotná Slovenská republika èerpá zvýhodnené úvery od niektorých z týchto bánk, napríklad 

na rozvoj domácej cestnej infra�truktúry a podpory spoloèných programov SR a EÚ (bli��ie 

informácie sú uvedené v prílohe è. 2 Súhrnnej úètovnej závierky). Medziroèné zmeny v kategórii 

kapitálu splatného na po�iadanie spôsobili úpravy èlenského podielu v cudzej mene (precenenie). 

Medzinárodné investièné arbitrá�e vznikajú domnelým poru�ením bilaterálnych investièných dohôd 

uzatváraných medzi suverénnymi �tátmi. Predmetom sporov je náhrada �kody za poru�enie dohôd 

o podpore a ochrane investícií. 

Ministerstvo financií SR viedlo ku koncu roka 2016 tri medzinárodné arbitrá�e. Najvýznamnej�ou 

z nich bolo arbitrá�ne konanie s EuroGas Inc. a Belmont Resources Inc. z roku 2014. Spor o náhradu 

�kody viedli uvedené spoloènosti voèi SR z dôvodu údajného protiprávneho odobratia povolenia na 

�a�bu mastenca. Arbitrá� bola vedená pod¾a bilaterálnej investiènej dohody medzi SR a USA a 

bilaterálnej investiènej dohody medzi SR a Kanadou. V priebehu roka 2017 do�lo zo strany 

príslu�ného tribunálu k akceptovaniu námietok, ktoré uplatnila Slovenská republika, èím nebolo 

potrebné rozhodova� o merite sporu. Mo�nos�, �e by �alobcovia iniciovali konanie o zru�ení tohto 

rozhodnutia (v rámci príslu�nej lehoty od jeho vydania) pova�uje Slovenská republika za minimálnu. 

Keï�e ide o informácie po dni, ku ktorému sa zostavuje súhrnná úètovná závierka ako aj súhrnná 

výroèná správa, uvedená hodnota arbitrá�e za rok 2016 ostáva vykázaná v preh¾ade.  

Druhou otvorenou arbitrá�ou je spor s po¾skou spoloènos�ou Spóldzielnia Pracy Muszynianka 

z údajného poru�enia bilaterálnej investiènej dohody medzi Po¾skom a Slovenskou republikou. Spor 

iniciovala po¾ská spoloènos� v roku 2016 a ako dôvod má by� ústavný zákaz vývozu vody z územia 

SR, èím mala by� tejto spoloènosti spôsobená domnelá �koda vo vý�ke 75 960 tis. eur. Zaèiatkom roka 

2017 bol kreovaný arbitrá�ny tribunál a v súèasnosti pripravuje Slovenská republika prvé vyjadrenie 

k �alobe. 

Pri medzinárodnej arbitrá�i so Zdravotnou pois�ovòou Union, a.s. ide o spor Achmea vs. Slovenská 

republika, ktorý sa vedie z dôvodu zákazu zisku zdravotných pois�ovní v roku 2007. V tejto arbitrá�i, 

vedenej pod¾a bilaterálnej investiènej dohody medzi SR a Holandským krá¾ovstvom, bol v decembri 

2012 vydaný rozsudok, ktorým arbitrá�ny tribunál nariadil SR zaplati� �alobcovi, holandskej 

spoloènosti Achmea B.V., od�kodnenie vo vý�ke 25 226 tis. eur plus úroky vo vý�ke 2 961 tis. Eur 

(k 1.11.2016, úroky sa pripisujú �tvr�roène). SR napadla tento rozsudok ako aj jurisdikèné rozhodnutie 

tribunálu pred nemeckými súdmi. V súèasnosti prebieha konanie pred Súdnym dvorom EÚ, ktorý 

rozhoduje o otázke aplikovate¾nosti bilaterálnej investiènej dohody medzi SR a Holandským 

krá¾ovstvom, ktorú ako predbe�nú otázku predlo�il Súdnemu dvoru EÚ Nemecký spolkový súd v máji 

2016. Achmea taktie� paralelne po�iadala Luxemburský súd o výkon rozhodnutia arbitrá�neho 

tribunálu z decembra 2012 a zablokovanie majetku SR. Súd spoloènosti Achmea vyhovel a nariadil 

zablokovanie slovenského majetku v hodnote 29 500 tis. eur, voèi èomu sa SR odvolala a toto konanie 

stále prebieha. Hodnota podmieneného pasíva k 31.12.2016 predstavuje �alovanú sumu pod¾a 

arbitrá�neho tribunálu. 
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Z ostatných súdnych sporov vykazuje najvy��iu hodnotu Kancelária Národnej rady SR, a to 

596 148 tis. eur, z èoho podstatnú èas� tvoria �aloby na náhradu �kody spôsobenú legislatívnou 

èinnos�ou NR SR vrátane troch súdnych sporov o ,,zákaz zisku� zdravotných pois�ovní (spolu 

583 337 tis. eur).  

�aloby, ktoré rie�i Ministerstvo financií SR v úhrnnej hodnote 554 530 tis. eur, sú najmä o náhradu 

�kody uplatòovanej pod¾a zákona è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za �kodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, v ktorých Ministerstvo financií SR zastupuje pred 

súdom aj iné orgány verejnej moci. 

Hodnota podmienených pasív zo súdnych sporov medziroène poklesla úhrnom o 746 679 tis. eur, 

najmä z dôvodu prehodnotenia mo�ných negatívnych vplyvov zo súdnych sporov bývalého Fondu 

národného majetku, ktoré nástupnícka organizácia MH Mana�ment, a.s. prehodnotila na 154 351 tis. 

eur a ku ktorým vytvorila v súvahe rezervy v rovnakej hodnote. Vplyv na èisté bohatstvo je vo vý�ke 

rozdielu pôvodnej hodnoty 858 053 tis. eur a vytvorených rezerv vo vý�ke 154 351 tis. eur, keï�e 

tvorba rezerv v úètovníctve zni�uje vlastné imanie subjektu a tým aj èisté bohatstvo. 

Najvýznamnej�í nárast zaznamenalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to 

109 165 tis. eur z dôvodu aktualizácie existujúcich a prebiehajúcich súdnych sporov aj za 

predchádzajúce úètovné obdobia, prièom ide najmä o súdne spory o zaplatenie náhrady �kody 

v dôsledku nesprávneho úradného postupu, kde v�ak nie je predpoklad budúceho plnenia.  

Z ostatných podmienených záväzkov vykazuje najvy��iu hodnotu MH Mana�ment, a.s. Ide o mo�né 

plnenia z bývalých privatizaèných zmlúv, ktoré boli do 31.12.2015 agendou Fondu národného 

majetku. 

Prírastok podmienených pasív za Národnú dia¾niènú spoloènos�, a. s. predstavujú uzavreté zmluvy 

v roku 2016 na obstaranie dia¾nic a rýchlostných ciest v celkovej hodnote nedodaných prác 

508 000 tis. eur bez DPH.  

 

IV. SKUTOÈNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

ÚÈTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DÒA JEJ ZOSTAVENIA 
 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje súhrnná úètovná závierka nenastali �iadne skutoènosti, ktoré by si 

vy�adovali ich zverejnenie. 
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 Príloha è. 1: Preh¾ad o subjektoch zaradených do súhrnného celku za rok 2016 

Názov subjektu 
Poèet ÚJ 

spolu 

z toho 

Poèet 
RO 

Poèet PO 
Poèet  Poèet  Poèet  

OS �.p. �.f. 

Generálna prokuratúra SR 9 9 - - - - 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 
26 6 1 16 2 1 

Ministerstvo financií SR 20 9 - 10* 1 - 

Ministerstvo hospodárstva SR 19 4 3 10 1 1 

Ministerstvo kultúry SR 30 7 23 - - - 

Ministerstvo obrany SR 21 10 2 8 1 - 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 
83 81 1 1 - - 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 
61 46 7 - 8 - 

Ministerstvo spravodlivosti SR 83 83 - - - - 

Ministerstvo vnútra SR 346 335 10 1 - - 

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych 
zále�itostí SR 

5 3 1 1 - - 

Ministerstvo zdravotníctva SR 87 39 38 8 2 - 

Ministerstvo �kolstva, vedy, výskumu a �portu 
SR 

19 12 6 1 - - 

Ministerstvo �ivotného prostredia SR 13 2 8 - 2 1 

Slovenská akadémia vied  63 38 25 - - - 

Správa �tátnych hmotných rezerv SR 2 1 - 1 - - 

�tatistický úrad SR 2 1 1 - - - 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 2 1 - - - 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skú�obníctvo SR 

4 2 1 - 1 - 

Úrad vlády SR 3 1 2 - - - 

Kancelária Národnej rady SR 1 1 - - - - 

Kancelária prezidenta SR 1 1 - - - - 

Kancelária Ústavného súdu SR 1 1 - - - - 

Kancelária Súdnej rady 1 1 - - - - 

Najvy��í kontrolný úrad SR 1 1 - - - - 

Najvy��í súd SR 1 1 - - - - 

Národný bezpeènostný úrad SR 1 1 - - - - 

Protimonopolný úrad SR 1 1 - - - - 

Slovenská informaèná slu�ba 1 1 - - - - 

Úrad jadrového dozoru SR 1 1 - - - - 

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví SR 1 1 - - - - 

Úrad pre verejné obstarávanie SR 1 1 - - - - 

Úrad podpredsedu vlády pre investície o 
informatizáciu 

1 1 - - - - 
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Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 1 - - - - 

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných 
produktov 

1 
- 

- - - - 

Audiovizuálny fond 1 - - - - - 

Danubiana, Centrum moderného umenia, n.o. 1 - - - - - 

Fond na podporu umenia  1 - - - - - 

Fond na podporu vzdelávania 1 - - - - - 

Kancelária rady pre rozpoètovú zodpovednos� 1 - - - - - 

Rozhlas a televízia Slovenska 1 - - - - - 

Rada pre rie�enie krízových situácií na fin. 
trhu 

1 
- 

- - - - 

Sociálna pois�ovòa 1 - - - - - 

Slovenský pozemkový fond 1 - - - - - 

Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva 1 - - - - - 

Tlaèová agentúra Slovenskej republiky 1 - - - - - 

Úrad pre doh¾ad nad výkonom auditu 1 - - - - - 

Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou 
starostlivos�ou 

1 - - - - - 

Úrad komisára pre deti 1 - - - - - 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

1 - - - - - 

Ústav pamäti národa 1 - - - - - 

verejné vysoké �koly 20 - - - - - 

Neziskové organizácie územnej samosprávy 194 - - - - - 

Banskobystrický samosprávny kraj 119 72 43 3 - - 

Bratislavský samosprávny kraj 84 54 27 2 - - 

Ko�ický samosprávny kraj 110 87 21 1 - - 

Nitriansky samosprávny kraj 118 82 32 3 - - 

Pre�ovský samosprávny kraj 140 91 48 - - - 

Trenèiansky samosprávny kraj 84 44 39 - - - 

Trnavský samosprávny kraj 101 59 37 4 - - 

�ilinský samosprávny kraj 120 62 57 - - - 

Obce SR spolu 5929 2219 258 526 - - 

Spolu 7 949 3 475 692 594 18 3 

Legenda: UJ � úètovná jednotka, RO � rozpoètová organizácia, PO � príspevková organizácia, OS � obchodné spoloènosti, 
�.p. � �tátne podniky, �.f. � �tátne úèelové fondy. 
*V rámci ústrednej správy sa vykazujú aj dva investièné fondy na podporu èerpania EÚ prostriedkov návratným spôsobom 
(SIH a SZRF). 

Poèet organizácií je spracovaný na základe podmienky predlo�enia úètovnej závierky, resp. konsolidaèného balíka za daný 
subjekt do spracovania agregátnych údajov súhrnnej úètovnej závierky. Do zoznamu boli zahrnuté aj zaniknuté organizácie 
v rámci roka 2016. 

 


