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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2007 

1.1. Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2007 

 Hlavným cieľom fiškálnej politiky v roku 2007 v zmysle programového vyhlásenia 

vlády SR bola obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných 

financií pri dôslednom dodržiavaní maastrichtských kritérií a záväzkov Slovenskej republiky 

vyplývajúcich z reformovaného Paktu stability a rastu. Vychádzajúc z týchto zámerov 

a ekonomických podmienok sa schodok verejnej správy rozpočtoval na úrovni 2,9 % HDP 

(vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného piliera starobného dôchodkového poistenia - vplyv 

1,1 % HDP). Navrhovaná výška schodkov rozpočtu verejnej správy v rozpočtovom období 

2007 až 2009 svedčí o tom, že rozpočet verejnej správy plní podmienky reformovaného Paktu 

stability a rastu, podľa ktorého je nevyhnutné znižovať štrukturálny deficit o najmenej 0,5 % 

ročne kým sa verejné financie nedostanú do takmer vyrovnanej pozície. 

Rozpočet verejnej správy na roky 2007 až 2009 bol postavený na makroekonomických 

predpokladoch, ktoré potvrdzujú zdravý stav slovenskej ekonomiky. Vláda vychádzala 

z predpokladu, že v najbližších troch rokoch bude pokračovať dynamický rast hospodárstva 

na úrovni v priemere 5,9 % ročne, inflácia sa udrží v intervale 2,0 – 2,5 %, priemerná 

evidovaná miera nezamestnanosti poklesne pod 10 % a že dynamický rast slovenského 

hospodárstva sa bude prejavovať aj na zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov. Rast reálnych 

miezd  sa predpokladal na úrovni okolo 4 %, dôchodky by sa mali reálne zvyšovať o cca      

3,0 % a spotreba domácností o 4 – 5 % ročne.  

V rozpočte verejnej správy na rok 2007 sa predpokladalo, že podiel hrubého verejného 

dlhu na HDP, ktorý na konci roku 2002 dosahoval  43,3 %, klesne do konca roku 2007 na     

32 %. Možno konštatovať, že vzhľadom na rýchly rast ekonomiky a naopak, klesajúci 

schodok, začínajú verejné financie znižovať finančné bremeno budúcich generácií.  

Realizácia schváleného rozpočtu sa stala dôležitým predpokladom pre to, aby  

Slovensko udržateľným spôsobom naplnilo kľúčové maastrichtské kritérium – zníženie 

schodku verejných financií na úroveň troch percent HDP. Aj napriek zahrnutiu nákladov 

penzijnej reformy do schodku rozpočtu verejnej správy od roku 2007 nebude jeho úroveň 

prekračovať  trojpercentnú hranicu. Z vývoja ekonomiky a zo zámerov hospodárskej politiky 

vyplýva, že Slovensko bude v roku 2007 pripravené splniť aj všetky ostatné maastrichtské 

kritériá a bude pripravené na zavedenie eura v roku 2009.  
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Pri zostavovaní rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov. Čoraz väčšiu 

úlohu v kvalite verejných financií zohrávali jednotlivé rozpočtové kapitoly, ktorých 

kompetencie, ale súčasne aj zodpovednosť v  rozpočtovom procese postupne narastali. 

Naďalej zostávalo v prvom rade zodpovednosťou kapitol, aby objem výdavkov, ktoré majú vo 

viacročnom rozpočte k dispozícii, v prvej fáze rozdelili a v druhej fáze aj použili čo 

najefektívnejším spôsobom tak, aby za peniaze daňových poplatníkov poskytovali verejnosti 

čo najlepšie služby. 

Pri zostavovaní rozpočtu sa významne využívalo programové rozpočtovanie, ktoré by 

malo byť aj v nasledujúcich rokoch hlavným nástrojom na zefektívňovanie riadenia verejných 

výdavkov a tiež ich transparentnosti. Jednoznačná väzba poskytovaných zdrojov 

a dosahovaných výsledkov musí byť prítomná vždy pri využívaní verejných zdrojov tak, aby 

výdavky verejných financií smerovali do oblastí, kde prinesú spoločnosti najväčší prínos. 

Programové rozpočtovanie výrazne prispelo k transparentnosti štátneho rozpočtu a                 

k informovanosti o tom, do ktorých oblastí smerujú jeho zdroje. Podstatne menší pokrok sa 

podarilo dosiahnuť pri formulovaní cieľov a ich merateľných ukazovateľov. Väčšina 

rozpočtových kapitol stále nedokáže alebo nechce jednoznačne a verejne zadefinovať svoje 

ciele, ktoré by bolo možné konkrétne hodnotiť a aj medzinárodne porovnávať. Verejné 

financie sa musia čoraz viac zameriavať na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len 

objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.  

Procesom fiškálnej decentralizácie sa zabezpečil pre územnú samosprávu rast objemu 

finančných prostriedkov a zároveň sa programovým vyhlásením vlády SR vytváral pre 

územnú samosprávu priestor pre jej zvýšené zapojenie sa do čerpania finančných prostriedkov 

z európskych fondov. Vzhľadom na nárast prostriedkov z tejto oblasti bolo nevyhnutné, aby 

aj v rámci územnej samosprávy boli zavedené princípy programového rozpočtovania s cieľom 

zabezpečenia efektívnosti využitia týchto prostriedkov. 

 

1.2. Základné makroekonomické ukazovatele, z ktorých sa vychádzalo 

pri príprave rozpočtu na rok 2007 

Revízia makroekonomickej projekcie do roku 2009 bola postavená na aktualizovaných 

údajoch o vývoji v roku 2006 a dôležitých predpokladoch o vývoji vnútorných a vonkajších 

podmienok ekonomiky Slovenskej republiky. Prezentované trendy boli výsledkom procesu 

zlaďovania fiškálnych, monetárnych a sektorových zámerov, ako aj niektorých expertných 

odhadov. Išlo najmä o posledné odhady vplyvu priamych zahraničných investícií na rast 
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investícií, zamestnanosti, produkcie, exportu a dovozu v jednotlivých rokoch, ale aj o zmeny 

v celkových očakávaniach ekonomických subjektov, vo vývoji svetových cien, v 

konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v kontexte nových vonkajších podmienok. Na 

dôležitosti naberá odhad vplyvu procesu prijímania eura a vstupu Slovenska do eurozóny 

v súlade s deklarovaným termínom k 1.1.2009. 

Aktualizovaná prognóza do roku 2010 potvrdila rovnaké trendy a charakter 

strednodobého vývoja, ktoré sa predpokladali pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2006 

až 2008, a ktoré sa prezentovali aj pri aktualizácii konvergenčného programu SR do roku 

2010 (november 2005). Konkrétne: 

• pretrvávajúci, relatívne vysoký rast HDP, ktorý neohrozuje rovnovážny vývoj ekonomiky, 

nevyvoláva dlhodobejšie inflačné tlaky a riziká pre bežný účet platobnej bilancie 

(v rokoch 2006 – 2008 možno očakávať výkon ekonomiky mierne nad úrovňou 

potenciálneho produktu); 

• rast založený na zmenách kvalitatívneho charakteru – na zvyšovaní celkového faktora 

produktivity a  konkurencieschopnosti, najmä vplyvom pôsobenia zahraničných investícií 

na zelenej lúke; 

• rast stimulovaný nielen domácim (spotrebou a investíciami), ale aj zahraničným dopytom, 

s kladným reálnym príspevkom čistého zahraničného dopytu v celom prognózovanom 

období; 

• spomalenie miery inflácie po roku 2006 reflektujúce rovnováhu na trhu a znižovanie 

vplyvu regulovaných cien a nepriamych daní; inflácia by mala dosiahnuť úroveň 

vyhovujúcu maastrichtskému kritériu v roku 2007, avšak ku koncu roka prekročí úroveň 

inflačného cieľa NBS; 

• reálny rast priemernej mzdy primeraný rastu produktivity práce a vývoju inflácie, ktorý 

nespôsobuje inflačné tlaky a vytvára predpoklady pre trvalý rast životnej úrovne; 

• od roku 2006 postupné zlepšovanie bilancie bežného účtu (na prechodnom prehĺbení 

deficitu v roku 2005 sa podpísali najmä zvýšené dovozy tovarov investičného charakteru 

súvisiace s rozvojom nových výrob v automobilovom priemysle, ako aj zvýšená spotreba 

a zároveň výrazná metodologická zmena vo vykazovaní bilancie výnosov); 

• rast štrukturálnej zamestnanosti, ktorý bude korešpondovať s tvorbou nových pracovných 

príležitostí súvisiacich so zakladaním a rozširovaním výrob (predpokladaný pozitívny 
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vplyv priamych zahraničných investícií), ale aj s úspešnosťou štrukturálnych reforiem 

a impulzom vyplývajúcim z efektívnej alokácie verejných investícií a finančných 

prostriedkov rozpočtu EÚ (predovšetkým v oblasti infraštruktúry); 

• ďalšie postupné znižovanie miery nezamestnanosti, ktoré bude odrážať viacero faktorov, 

najmä vytváranie nových pracovných miest, ale aj vývoj ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva – nástup silnejších populačných ročníkov na trh práce a súčasné zvyšovanie 

veku odchodu do dôchodku; 

• zvýšený príliv fondov EÚ, ktorý podporí investície a čiastočne aj súkromnú a vládnu 

spotrebu. 

Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov, z ktorých sa vychádzalo 

pri príprave rozpočtu na rok 2007, bol nasledovný: 

Skutočnosť Prognóza Makroekonomické predpoklady  
MF SR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP (b. c., mld.Sk) 1 212,7 1 355,3 1 471,1 1 639,6 1 794,7 1 918,7 2 050,1
Tempo rastu HDP (s. c., %) 4,2 5,4 6,0 7,9 7,4 5,2 5,1
Priemerná ročná miera inflácie (%) 8,5 7,5 2,7 4,5 2,5 2,0 2,4
Produktivita práce (reálny rast, %) 2,3 5,8 4,6 5,6 5,9 4,4 4,2
 Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti (%) 15,2 14,3 11,6 10,5 9,9 9,6 9,2
Zdroj: Ministerstvo financií SR  

Predpoklad vývoja slovenskej ekonomiky sa nachádzal na udržateľnej úrovni 

nominálnej, reálnej a štrukturálnej konvergencie. Rast miezd, spotreby, resp. celkového 

domáceho dopytu bol vyvážený z hľadiska vývoja výkonu domácej ekonomiky a vonkajších 

podmienok. Analýzy naznačovali, že ekonomika Slovenska sa v roku 2005 nachádzala na 

úrovni svojho potenciálneho produktu, pre roky 2006 až 2009 sa predpokladalo, že na rast 

celkovej produktivity a potenciálnej zamestnanosti bude pozitívne vplývať prílev investícií 

a prostriedkov zo štrukturálnych fondov z EÚ. Vplyvom nábehu novej výroby v  roku 2006   

a 2007 u dvoch významných producentov v automobilovom sektore a silného celkového rastu 

ekonomiky sa mala celková produkcia ekonomiky dočasne nachádzať mierne nad úrovňou 

svojho potenciálneho produktu. Mierna kladná medzera však nemala spôsobiť žiadnu 

vážnejšiu nerovnováhu. Očakávalo sa, že od roku 2009 by malo dôjsť k  návratu ekonomiky 

na úroveň svojho potenciálu.  
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1.3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 

Ministerstvo financií SR v priebehu roka 2007 pravidelne vypracovávalo mesačné 

hodnotiace správy o plnení štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a štvrťročné správy 

o vývoji rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95. Správy sa zameriavali nielen na 

monitorovanie príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ale aj na možné riziká, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie schváleného rozpočtu.  

Správy prezentovali najnovšie výsledky analýz a prognóz makroekonomického 

a fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v roku 2007. 

Zameriavali sa najmä na monitoring a analýzu tých faktorov a subjektov verejnej správy, 

ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon od  schváleného rozpočtu na rok 2007, a tak 

najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre rok 2007. 

Štvrťročné hodnotiace správy o vývoji rozpočtu verejnej správy boli súčasťou Správy 

o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR a predikciách do konca roka. 

Ministerstvo financií SR pripravuje tento materiál1) v pravidelných intervaloch na rokovanie 

vlády s cieľom analyzovať vývoj a posúdiť, či sa podarí splniť rozpočtovaný cieľ v oblasti 

schodku verejnej správy. Ak je identifikované riziko prekročenia schodku, súčasťou materiálu 

je návrh opatrení. 

 

2. Výsledky rozpočtového hospodárenia2)  

Štátny rozpočet na rok 2007 schválila Národná rada SR zákonom č. 681 z 12. decembra 

2006. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 310 471,5 mil. Sk, celkové výdavky 348 857,5 

mil. Sk a schodok bol určený sumou 38 386,0 mil. Sk. V súlade s ustanovením zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, že verejnými prostriedkami sú aj prostriedky 

Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie a odvody 

Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie, sa v štátnom rozpočte rozpočtovali príjmy  

z rozpočtu EÚ  vo výške 29 082,2 mil. Sk (v roku 2006: 27 880,3 mil. Sk) a na strane 

výdavkov odvody peňažných prostriedkov do rozpočtu  EÚ v celkovej výške 16 064,7 mil. Sk 

(v roku 2006: 14 105,4 mil. Sk). 

V medziročnom porovnaní boli celkové rozpočtované príjmy štátneho rozpočtu na rok 

2007 vyššie oproti schváleným príjmom štátneho rozpočtu na rok 2006 o 37 754,5 mil. Sk 
                                                 
1) „Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za........ a predikcia vývoja do konca roka“ sa 
pripravuje po ukončení prvého polroka (júl) a po ukončení troch štvrťrokov kalendárneho roka (október). 
2)  Všetky údaje uvádzané v tejto časti vychádzajú z hotovostného princípu plnenia štátneho rozpočtu. 
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(index 113,8) a oproti skutočne dosiahnutým príjmom za rok 2006 o 18 494,5 mil. Sk (index 

106,3). Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtovali o 18 672,4 mil. Sk (index 

105,7) vyššie než boli v schválenom rozpočte na rok 2006 a o 25 202,5 mil. Sk (index 107,8) 

vyššie oproti skutočne dosiahnutým výdavkom za rok 2006. Schodok štátneho rozpočtu na 

rok 2007 bol o 19 082,1 mil. Sk nižší než rozpočtovaný schodok na rok 2006, avšak oproti 

skutočne dosiahnutému schodku za rok 2006, bol vyšší o 6 708,1 mil. Sk. 

Rozpočtovými opatreniami vykonanými v priebehu roka na základe príslušných 

ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na základe  splnomocnenia 

daného vláde, resp. ministrovi financií zákonom o štátnom rozpočte na rok 2007, sa pôvodne 

schválené celkové príjmy štátneho rozpočtu znížili o 3 557,8 mil. Sk na 306 913,7 mil. Sk a 

celkové výdavky  o 3 257,4 mil. Sk na 345 600,1 mil. Sk. V dôsledku toho sa schodok 

schválený Národnou radou SR mierne zvýšil o 300,4 mil. Sk na 38 686,4 mil. Sk. Hodnotenie 

výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k takto upraveným 

ukazovateľom. 

Súhrnný prehľad o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2007 poskytujú 

nasledujúce údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet  2007 Skutočnosť 
2006 

Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu     
Rozdiel Index 

2007/2006  Príjmy/Výdavky 

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7= 4/1*100 
Príjmy spolu 291 977,0 310 471,5 306 913,7 322 220,0 105,0 15 306,3 110,4
daňové príjmy 236 267,9 248 007,0 248 007,0 258 239,0 104,1 10 232,0 109,3
nedaňové príjmy 19 827,4 19 257,8 19 114,0 23 712,7 124,1 4 598,7 119,6
granty a transfery 35 881,7 43 206,7 39 792,7 40 268,3 101,2 475,6 112,2
Výdavky spolu 323 654,9 348 857,5 345 600,1 345 747,9 100,0 147,8 106,8
bežné výdavky 282 757,3 310 604,6 297 879,0 296 925,6 99,7 - 953,4 105,0
 kapitálové výdavky 40 897,6 38 252,9 47 721,1 48 822,3 102,3 1 101,2 119,4
Schodok  -31 677,9 -38 386,0 - 38 686,4 - 23 527,9 60,8 15 158,5 74,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR       

 

Celkové príjmy štátneho  rozpočtu dosiahli 322 220,0 mil. Sk a boli o 11 748,5 mil. Sk 

vyššie než pôvodne schválený rozpočet a o 15 306,6 mil. Sk  vyššie než upravený rozpočet. 

Medziročne sa zvýšili o 30 243,0 mil. Sk, t. j. o 10,4 %. 

Výdavky sa čerpali vo výške 345 747,9 mil. Sk, čo je o 3 109,6 mil. Sk menej vo 

vzťahu k pôvodne schválenému a o 147,8 mil. Sk viac voči upravenému rozpočtu.                 

V porovnaní s rokom 2006 sa zvýšili o 22 093,0 mil. Sk, t. j. o 6,8 %.  
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Hospodárenie štátneho rozpočtu v roku 2007 sa skončilo schodkom 23 527,9 mil. Sk. 

Výsledný schodok je o 14 858,1 mil. Sk nižší než určil zákon o štátnom rozpočte a o 15 158,5 

mil. Sk nižší oproti upravenému rozpočtu. Medziročne sa schodok  štátneho rozpočtu znížil 

o 8 150,0 mil. Sk, takže  dosiahol 74,3 % schodku vykázaného v roku 2006.  

 
2.1. Príjmy štátneho rozpočtu 

Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 310 471,5 mil. 

Sk. Tvoria ich daňové príjmy 248 007,0 mil. Sk, nedaňové príjmy 19 257,8 mil. Sk a granty 

a transfery 43 206,7 mil. Sk, z toho 29 082,2 mil. Sk pripadá na prostriedky z rozpočtu EÚ.  

Rozpočtovými opatreniami vykonanými na základe rozhodnutí vlády  a Ministerstva 

financií SR sa zákonom stanovené príjmy znížili o 3 557,8 mil. Sk na 306 913,7 mil. Sk, a to 

v skupine nedaňových príjmov o 143,8 mil. Sk a grantov a transferov o 3 414,0 mil. Sk; 

pôvodný rozpočet daňových príjmov sa nezmenil. 

Súhrnný prehľad o plnení príjmov štátneho rozpočtu v roku 2007 poskytujú údaje 

nasledujúcej tabuľky (v mil. Sk): 

Rozpočet  2007 Skutočnosť 
2006 

Schválený Upravený

Skutočnosť 
2007 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu     
Rozdiel   Index 

2007/2006   Príjmy 

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7 = 4/1*100 
A. Daňové príjmy 236 267,9 248 007,0 248 007,0 258 239,0 104,1 10 232,0 109,3
Dane z príjmov 
a kapitálového majetku 54 716,1 56 580,0 56 580,0 61 447,2 108,6 4 867,2 112,3

Dane z majetku 327,4 0,0 0,0 60,5 x 60,5 18,5
Dane za  tovary a služby 180 591,5 190 704,0 190 704,0 195 658,5 102,6 4 954,5 108,3
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 632,9 723,0 723,0 1 019,0 140,9 296,0 161,0

Sankcie uložené 
v daňovom konaní 0,0 0,0 0,0 53,8 x 53,8 x

B. Nedaňové príjmy 19 827,4 19 257,8 19 113,9 23 712,7 124,1 4 598,8 119,6
Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 1 349,2 2 962,7 3 043,5 2 707,8 89,0 - 335,7 200,7

Administratívne 
poplatky a iné poplatky 
a platby 

7 668,5 7 677,6 7 624,6 7 960,9 104,4 336,3 103,8

Kapitálové príjmy 639,1 670,6 434,8 650,4 149,6 215,6 101,8
Úroky z tuzemských a 
zahraničných úverov, 
pôžičiek, NFV, vkladov 
a ážio 

4 303,0 5 234,7 5 235,1 6 319,4 120,7 1 084,3 146,9

Iné nedaňové príjmy 5 867,6 2 712,1 2 775,9 6 074,2 218,8 3 298,3 103,5
C. Granty a transfery 35 881,7 43 206,7 39 792,7 40 268,3 101,2 475,6 112,2
Príjmy spolu 291 977,0 310 471,5 306 913,7 322 220,0 105,0 15 306,4 110,4

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.1.1. Daňové príjmy 

 Daňové príjmy na rok 2007 sa podľa pôvodne schváleného aj upraveného rozpočtu 

rozpočtovali vo výške 248 007,0 mil. Sk. V skutočnosti sa vyinkasovalo 258 239,0 mil. Sk, čo 

predstavuje plnenie rozpočtu na 104,1 %. Na rozdiel od rokov 2005 a 2006, kedy sa rozpočet 

daňových príjmov prekročil o viac než 20 mld. Sk, vlaňajšie prekročenie predstavuje 10 232,0 

mil. Sk, pričom zhruba z polovice sa na ňom podieľajú priame dane a z polovice nepriame 

dane. 

Súhrnný prehľad o  plnení daňových príjmov poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 

Schválený Upravený

Skutočnosť 
2007 Rozdiel 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu 

Index 
2007/2006Druh daňových príjmov 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7=4/1*100
Dane z príjmov a kapitálového 
majetku 54 716,0 56 580,0 56 580,0 61 447,2 4 867,2 108,6 112,3

Daň z príjmov fyzickej osoby 2 586,1 2 828,0 2 828,0 3 308,8 480,8 117,0 127,9
Daň z príjmov právnickej osoby 47 271,4 49 538,0 49 538,0 52 443,2 2 905,2 105,9 110,9
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 4 858,6 4 214,0 4 214,0 5 695,2 1 481,1 135,1 117,2
Dane z majetku 327,4 0,0 0,0 60,5 60,5 x 18,5
Dane za tovary a služby 180 591,5 190 704,0 190 704,0 195 658,5 4 954,5 102,6 108,3
Daň z pridanej hodnoty 128 462,9 135 654,0 135 654,0 135 978,2 324,2 100,2 105,9
Spotrebné dane 52 144,8 55 048,0 55 048,0 59 679,1 4 631,1 108,4 114,4
Dane z použitia tovarov a 
z povolenia na výkon činnosti -16,1 2,0 2,0 1,2 -0,8 60,0 x

Dane z medzinárodného obchodu 
a transakcií 633,0 723,0 723,0 1 019,0 296,0 140,9 161,0

Dovozné clo -32,3 x x 12,7 12,7 x x
Dovozná prirážka -0,2 x x 8,3 8,3 x x
Podiel na vybratých finančných 
prostriedkoch 664,6 723,0 723,0 997,5 274,5 138,0 150,1

Ostatné colné príjmy 0,8 x x 0,5 0,5 x 63,3
Sankcie uložené v daňovom 
konaní x x x 53,8 53,8 x x

Daňové príjmy spolu 236 267,9 248 007,0 248 007,0 258 239,0 10 232,0 104,1 109,3

  Poznámka: DPPO a DPH je vrátane daní z daňovej sústavy platnej do roku 1992 
  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 

Dane z príjmov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 56 580,0 mil. Sk, 

skutočný výnos bol o 4 867,2 mil. Sk (8,6 %) vyšší a dosiahol 61 447,2 mil. Sk. 

 Celkový výnos podielovej dane z príjmov fyzických osôb sa predpokladal vo výške 

45 603,0 mil. Sk. Z toho 39 985,2 mil. Sk tvorila daň z príjmov zo závislej činnosti, 5 977,8 

mil. Sk daň z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. 

Prevod prostriedkov v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, ktorý znižuje výnos dane z príjmov fyzických osôb sa predpokladal vo 

výške 360,0 mil. Sk. 

V skutočnosti sa na dani z príjmov fyzických osôb vyinkasovalo celkom 46 977,1 mil. 

Sk (o 1 374,1 mil. Sk viac ako sa predpokladalo), z toho 41 728,6 mil. Sk pripadá na daň z 

príjmov zo závislej činnosti a 5 248,5 mil. Sk na daň z príjmov z podnikania, z inej 

samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu. Z celkového výnosu dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2007 daňové úrady odviedli na verejnoprospešné účely 386,2 mil. Sk a tým 

príjmové účty štátneho rozpočtu na tejto dani vykázali k 31.12.2007 celkovú sumu vo výške 

46 590,9 mil. Sk. Zatiaľ čo predpokladaný výnos dane z príjmov zo závislej činnosti sa 

prekročil o 1 743,4 mil. Sk a aj medziročne je jej výnos vyšší o 6 318,7 mil. Sk, 

predpokladané inkaso dane z príjmov z podnikania sa nenaplnilo o 729,3 mil. Sk 

a medziročne o 372,5 mil. Sk. 

V plnení dane z príjmov fyzických osôb sa prejavili najmä nasledovné faktory: 

• rast mzdovej bázy, ktorý sa v rozpočte očakával na úrovni 8,5 %, v skutočnosti bol      

11,1 %, 

• zvýšenie paušálnych výdavkov z 25 % na 40 % príjmov, ak si daňovník neuplatní 

preukázateľné daňové výdavky, 

• povinnosť platiť preddavky od hranice 50 tis. Sk posledne známej daňovej povinnosti, 

• zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 90 816 Sk na 95 616 Sk 

k 1.1.2007, 

• zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku). 

 

Od roku 2005 je daň z príjmov fyzických osôb podielovou daňou. V  zmysle zákona      

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov získavajú z jej výnosu obce 70,3 %, vyššie  územné 
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celky 23,5 % a štátny rozpočet 6,2 %. Týmto systémom financovania obcí a vyšších 

územných celkov, ktorým sa nahradili dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre územnú 

samosprávu, sa realizoval projekt fiškálnej decentralizácie s cieľom posilniť finančnú 

samostatnosť samosprávy. Príjem štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzických osôb sa 

s ohľadom na uvedené pravidlá fiškálnej decentralizácie rozpočtoval v pôvodne schválenom 

aj upravenom rozpočte sumou 2 828,0 mil. Sk.  

Nasledujúca tabuľka prináša prehľad o výnose dane z príjmov fyzických osôb a jej 

distribúcii medzi štátny rozpočet a územnú samosprávu (v mil. Sk): 

Druh dane Skutočnosť
2006* 

Rozpočet 
2007 

Skutočnosť
2007 Rozdiel % 

plnenia 
Index 

2007/2006 

 1 2 3 4=3-2 5=3/2*1 6=3/1*100 
Daň z príjmov FO 41 030,9 45 603,0 46 590,9 987,9 102,2 113,6

  zo závislej činnosti 35 409,9 39 985,2 41 728,6 1 743,5 104,4 117,8
  z podnikania 5 621,0 5 977,8 5 248,5 - 729,3 87,8 93,4

   prevod 2 % na verejnoprosp. účel  - - 360,0 - 386,2 - 26,2 107,3 -
 Výnos dane poukázaný územnej 
 Samospráve 38 444,8 42 775,0 43 282,1 507,1 101,2 112,6

 Príjem ŠR z dane z príjmov 
 fyzických osôb 2 586,1 2 828,0 3 308,8 480,8 117,0 127,9

* Údaje za rok 2006 sú upravené o sumu, ktorú v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov poukázali fyzické a právnické osoby na osobitné účely 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Z výnosu dane z príjmov fyzických osôb 46 590,9 mil. Sk sa previedlo do 31.12.2007 

na účty miestnej samosprávy spolu 43 282,1 mil. Sk (92,9 %) a 3 308,8 mil. Sk (7,1 %) tvorí 

príjem štátneho rozpočtu. Príjem štátneho rozpočtu je teda o 0,9 percentuálneho bodu vyšší, 

než je zákonom stanovený podiel. Z tohto titulu vzniknutý nedoplatok štátneho rozpočtu za 

rok 2007 voči rozpočtom miestnej samosprávy vo výške 420,2 mil. Sk sa v zmysle § 4 ods. 7 

zákona č. 564/2004 Z. z. vysporiadal do 31. marca 2008. 

 Daň z príjmov právnických osôb sa rozpočtovala vo výške 49 538,0 mil. Sk. 

Skutočný výnos  dosiahol 52 443,2 mil. Sk (v roku 2006: 47 271,4 mil. Sk), čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 105,9 % a jeho prekročenie o 2 905,2 mil. Sk. Medziročne sa daň 

z príjmov právnických osôb zvýšila o 10,9 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 5 171,8 

mil. Sk. Na jej celkovom výnose sa dane platné do roku 1992 podieľali sumou 26,8 mil. Sk. 

Výnos dane z príjmov právnických osôb nadväzoval na priaznivý vývoj 

makroekonomického prostredia, ktorý sa prejavil vo zvýšenej ziskovosti podnikov. 

V rozhodujúcej miere ho ovplyvnilo niekoľko veľkých daňových subjektov, ktoré pôsobia 

v oblasti bankového sektora, energetického odvetvia, hutníckeho priemyslu a plynárenského 
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priemyslu. Vzhľadom na ich koncentráciu sa daňové subjekty v regióne Bratislavy podieľali  

54,5 %-ami na celkovom inkase dane. 

Aj v roku 2007 mali fyzické i právnické osoby možnosť poukázať 2 % z odvedenej 

dane na verejnoprospešný účel. Prostriedky poukazuje daňová správa na základe vyhlásení 

daňovníkov oprávneným prijímateľom uvedeným v zozname prijímateľov vedenom  

Notárskou komorou SR. V roku 2007 správcovia dane spracovali 429 909 vyhlásení, 

poukázaná suma 7 662 príjemcom predstavuje 1 269,1 mil. Sk (v roku 2006: 1 125,0 mil. Sk) 

v nasledujúcej štruktúre: 

    Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

Výnos dane z príjmov právnických osôb ovplyvnila aj štátna pomoc poskytnutá formou 

daňovej úľavy, ktorej poskytovateľom sú daňové úrady. V roku 2007 si uplatnilo štátnu 

pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v zmysle ustanovení § 35 a § 35a zákona                

č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v súlade s § 52 zákona    

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov spolu 22 daňových subjektov. 

Jeden daňový subjekt si uplatňuje štátnu pomoc formou úľavy na dani podľa nariadenia 

vlády SR č. 192/1998 Z. z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov 

od dane z príjmov právnických osôb.  

Jednému daňovému subjektu bola povolená štátna pomoc v rámci skupinových 

výnimiek (nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatnení článkov 87 a 88 zmluvy ES na 

štátnu pomoc malým a stredným podnikom v platnom znení) vo výške 19,6 mil. Sk.  

Jednému daňovému subjektu bola povolená štátna pomoc podľa Schémy štátnej pomoci 

poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo povolenia úľavy zo sankcie podľa § 103 

zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov – poskytovanie štátnej pomoci malým a 

stredným podnikom č. XS 250/07, vo výške 9,1 mil. Sk. 

Celková suma poskytnutej štátnej pomoci daňovými orgánmi v sledovanom roku 

predstavovala 4 125,8 mil. Sk (v roku 2006: 2 716,8 mil. Sk). 

V roku 2007 si uplatnilo štátnu pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v zmysle 

ustanovení § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších 

 Počet osôb, ktoré poukázali 2 % Poukázaná suma (v mil. Sk) 
Fyzické osoby 408 277 386,2
Právnické osoby 21 632 882,9
Spolu 429 909 1 269,1
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predpisov v súlade s § 52 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, 10  daňových subjektov. 

Tri daňové subjekty si uplatnili štátnu pomoc formou investičných stimulov v rámci  Schémy 

regionálnej pomoci pre veľké podniky č. N 659/2006. 

Celková suma poskytnutej štátnej pomoci formou investičných stimulov v sledovanom 

roku predstavovala 187,6 mil. Sk (v roku 2006: 95,5 mil. Sk). 

 Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa rozpočtovala sumou 4 214,0 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahla 5 695,2 mil. Sk (v roku 2006: 4 858,6 mil. Sk), čím sa rozpočtovaný 

výnos naplnil na 135,1 %.  

Inkaso dane pozitívne ovplyvnil nárast počtu subjektov – jej platiteľov spôsobený 

príchodom nových investorov, nárast celkového objemu vkladov medziročne o 13,4 %, odvod 

zrážkovej dane firiem z licenčných poplatkov, ako aj legislatívna zmena zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa podľa § 7 ods.1 písm. g) v roku 2007 zaviedlo zdaňovanie 

výnosov plynúcich podielnikom z podielových listov pri ich výplate správcovskou 

spoločnosťou. 
 

2.1.1.2. Dane z majetku 

Dane z dedičstva a darovania boli zrušené k 1.1.2004 a daň z prevodu a prechodu 

nehnuteľností k 1.1.2005. Do štátneho rozpočtu preto plynuli len dobiehajúce príjmy z týchto 

daní spolu 60,5 mil. Sk (v roku 2006: 327,4 mil. Sk), z toho 57,6 mil. Sk tvorila daň 

z prevodu a prechodu nehnuteľností.  
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2.1.1.3. Dane za tovary a služby 

Dane za tovary a služby majú na celkových daňových príjmoch najvyšší podiel. 

Rozpočtovali sa vo výške 190 704,0 mil. Sk, skutočný výnos 195 658,5 mil. Sk (v roku 2006: 

180 591,5 mil. Sk) je oproti rozpočtu vyšší o 4 954,5 mil. Sk (plnenie na 102,6 %). 

 Daň z pridanej hodnoty sa rozpočtovala sumou 135 654,0 mil. Sk a jej skutočné 

inkaso  135 978,2 mil. Sk (v roku 2006: 128 462,9 mil. Sk) predstavuje plnenie na 100,2 %. 

Vybratá daň zahrnuje aj 0,7 mil. Sk z dobehu nepriamych daní z predchádzajúcej daňovej 

sústavy platnej do konca roku 1992. Na výnos dane z pridanej hodnoty mala negatívny vplyv 

legislatívna zmena - novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa okrem základnej sadzby dane 19 % zaviedla znížená sadzba 

10 % na vybrané tovary, ktorými sú lieky a zdravotnícke pomôcky. Hotovostný výpadok 

z tohto titulu predstavoval približne 2,8 mld. Sk. Naopak, výnos dane bol pozitívne 

ovplyvnený vývojom makroekonomického prostredia, najmä vývojom spotrebných výdavkov 

domácností. 

Výber dane z pridanej hodnoty a jej správu vykonávajú colná správa a daňová správa. 

Daňová správa SR odviedla do štátneho rozpočtu 70 607,8 mil. Sk a colná správa SR 

65 370,4 mil. Sk. Podiel daňovej správy na celkových príjmoch z dane z pridanej hodnoty sa 

medziročne znížil o 5 percentuálnych bodov. Zmena súvisí so zvýšenými dovozmi z tretích 

krajín, čo pozitívne ovplyvňuje výber dane colnými úradmi a negatívne výber dane daňovými 

úradmi, ktoré centrálne zabezpečujú vratky dane vyplývajúce z nadmerných odpočtov. 

Vysoké vrátené odpočty si uplatňujú najmä podniky v oblasti elektrotechnického, 

automobilového, oceliarskeho, energetického a spracovateľského priemyslu, ktorých 

produkcia nie je spotrebovaná v tuzemsku (VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., Samsung 

Electronics Europe Logistics B.V., KIA MOTORS, s.r.o., SLOVNAFT, a.s., SONY Slovakia, 

s.r.o.). Vysoké nadmerné odpočty sú aj v oblasti budovania cestnej a diaľničnej infraštruktúry. 

 Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 55 048,0 mil. Sk. Skutočný výnos bol 

o 4 631,1 mil. Sk vyšší a dosiahol 59 679,1 mil. Sk (v roku 2006: 52 144,8 mil. Sk). Plnenie 

z hľadiska jednotlivých druhov spotrebných daní bolo nasledovné (v mil. Sk): 
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Druh spotrebnej dane Skutočnosť 
2006 

Rozpočet 
2007 

Skutočnosť 
2007 Rozdiel % plnenia Index 

2007/2006 

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100 6=3/1*10
z minerálneho oleja 32 974,6 33 723,0 33 990,7 267,7 100,8 103,1
z liehu  5 769,2 5 918,0 5 925,1 7,1 100,1 102,7
z piva 1 850,3 1 987,0 2 119,0 132,0 106,6 114,5
z vína    118,3    110,0    110,7 0,7 100,7 93,6
z tabaku a tabakových 
výrobkov 11 432,3 13 310,0 17 533,6 4 223,6 131,7 153,4

Spolu 52 144,8 55 048,0 59 679,1 4 631,1 108,4 114,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR, pôvodný rozpočet daňových príjmov zo spotrebných daní sa neupravoval 

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne vyšší o 1 016,1 mil. Sk 

a dosiahol 33 990,7 mil. Sk. Oproti rozpočtu bol dosiahnutý výnos vyšší o 267,7 mil. Sk. 

Výnos dane bol negatívne ovplyvnený primiešavaním daňovo zvýhodnených biopalív do 

benzínu a nafty v celkovej sume približne 1,0 mld. Sk. 

Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne  vyšší o 155,9 mil. Sk a oproti rozpočtu 

o 7,1 mil. Sk. Výnos dane sa v roku 2007 vyvíjal v súlade s očakávaniami. Odchýlka oproti 

rozpočtu predstavuje len 0,1 percenta. 

Výnos spotrebnej dane z piva bol medziročne vyšší o 268,7 mil. Sk a oproti rozpočtu 

o 132,0 mil. Sk. Výnos dane po dvoch rokoch medziročného poklesu zaznamenal v roku 2007 

zmenu trendu, keď sa zvýšil o 14,5 %. 

Spotrebná daň z vína je objemovo menej významným rozpočtovým príjmom, nakoľko 

sa ňou zdaňuje len šumivé víno. Jej skutočný výnos dosiahol 110,7 mil. Sk a v porovnaní 

s rozpočtom bol o 0,7 mil. Sk vyšší. Je to jediná spotrebná daň, ktorá zaznamenala 

medziročný pokles, keď jej výnos v porovnaní s rokom 2006 poklesol o 7,6 mil. Sk (-6,4 %). 

Spotrebná daň z tabakových výrobkov bola rozpočtovaná sumou 13 310,0 mil. Sk. 

Skutočný výnos dane dosiahol 17 533,6 mil. Sk, čo predstavuje prekročenie rozpočtu 

o 4 223,6 mil. Sk (31,7 %). Medziročne sa spotrebná daň z tabakových výrobkov zvýšila až 

o 6 101,3 mil. Sk (53,4 %). Príčinou vysokého výnosu bol pozitívny dopad z titulu 

predzásobenia cigaretami na konci roka 2007, ktorý súvisí so zvyšovaním daňových sadzieb 

na tabakové výrobky od 1.1.2008. Rozpočet na rok 2007 uvažoval s nižším dopadom z titulu 

predzásobenia tabakovými výrobkami a mal sa premietnuť v hotovostnom výnose dane až 

v januári 2008. V skutočnosti sa predzásobenie začalo už v septembri 2007, čo malo pozitívny 

vplyv na výnos dane v roku 2007. Celkový výnos súvisiaci s predzásobením dosiahol v roku 
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2007 na hotovostnom princípe hodnotu cca 3,7 mld. Sk a najväčšou mierou sa podieľal na 

zvýšenom plnení výnosu spotrebných daní oproti rozpočtu.3) 

 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli v rozpočte 

tvorené len daňou z úhrad za dobývací priestor vo výške 2,0 mil. Sk. V skutočnosti dosiahol 

výnos daní z používania tovarov a povolenia na výkon činnosti hodnotu 1,2 mil. Sk. Z tejto 

sumy tvorila daň z úhrad za dobývací priestor 2,1 mil. Sk a cestná daň, ktorá je príjmom 

rozpočtov vyšších územných celkov -0,9 mil. Sk. 

 

2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

 Výnos  daní z medzinárodného obchodu a transakcií sa rozpočtoval v celkovej výške 

723,0 mil. Sk, v skutočnosti dosiahol 1 019,0 mil. Sk (v roku 2006: 633,0 mil. Sk), čo 

predstavuje plnenie na 140,9 %. Takmer celý objem týchto daní tvorí výnos z podielu na 

vybratých finančných prostriedkoch, ktorý dosiahol 997,5 mil. Sk (v roku 2006: 664,6 mil. 

Sk) a oproti rozpočtu bol o 274,5 mil. Sk vyšší. Zvyšná suma pripadá na dobeh dovozného cla 

vymeraného pred 1. májom 2004 (12,7 mil. Sk), dobeh zrušenej dovoznej prirážky (8,3 mil. 

Sk) a na ostatné colné príjmy (0,5 mil. Sk). 

 

2.1.1.5. Sankcie uložené v daňovom konaní 

Sankcie uložené v daňovom konaní sa vzhľadom na ich charakter nerozpočtovali a ich 

skutočná výška dosiahla ku koncu roka 2007 sumu 53,8 mil. Sk. Ide o pokuty a sankčné 

úroky, ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu daňový úrad alebo colný úrad. 

 

2.1.2. Nedaňové príjmy 

Kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových 

organizácií, príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, z jeho predaja, z administratívnych 

a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne, pričom dlhodobo najvyšší podiel 

z nich pripadá na administratívne a iné poplatky a platby. Podiel nedaňových príjmov na 

celkových príjmoch štátneho rozpočtu je relatívne malý a z dlhodobého hľadiska sa pohybuje 

                                                 
3) Pre úplnosť treba dodať, že vzhľadom na systém platenia spotrebnej dane z tabaku bol jej decembrový výnos 
zinkasovaný v januári 2008 ako príjem štátneho rozpočtu na rok 2008, takže k 31. januáru 2008 sa na príslušnom 
príjmovom účte vykazovalo 7 048,6 mil. Sk spotrebnej dane z tabaku. Efekt z predzásobenia bol teda reálne ešte 
vyšší.  
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na úrovni zhruba 6 %, takže ani ich vysoko priaznivé plnenie zásadnejšie neovplyvní plnenie 

úhrnných rozpočtových príjmov. 

Nedaňové príjmy sa v roku 2007 rozpočtovali v úhrnnej výške 19 257,8 mil. Sk. 

Pôvodný rozpočet sa vykonanými rozpočtovými opatreniami znížil na 19 113,9 mil. Sk. 

V skutočnosti sa v tejto kategórii príjmov vyinkasovalo spolu 23 712,7 mil. Sk (v roku 2006: 

19 827,4 mil. Sk), čím sa pôvodný rozpočet prekročil o 4 454,9 mil. Sk (23,1 %) a upravený 

rozpočet o 4 598,8 mil. Sk (24,1 %).  

Súhrnný prehľad o plnení nedaňových príjmov poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet  2007 Skutočnosť 
2006 

Schválený Upravený

Skutočnosť 
2007 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu     
Rozdiel   Index 

2007/2006   Druh nedaňových 
príjmov 

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7 = 4/1*100 
Príjmy z podnikania a  
z vlastníctva majetku 1 349,2 2 962,7 3 043,5 2 707,8 89,0 - 337,7 200,7

Administratívne popl. 
a iné poplatky a platby 7 668,5 7 677,6 7 624,6 7 960,9 104,4 336,3 103,8

Kapitálové príjmy 639,1   670,6 434,8 650,4 149,6 215,6 101,8
Úroky z tuzemských 
a zahr. úverov, pôžičiek, 
NFV, vkladov a ážio 

4 303,0 5 234,8 5 235,1 6 319,4 120,7 1 084,3 146,9

Iné nedaňové príjmy 5 867,6 2 712,1 2 775,9 6 074,2 218,8 3 298,3 103,5
Nedaňové príjmy spolu 19 827,4 19 257,8 19 113,9 23 712,7 124,1 4 598,8 119,6
 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Ich výška závisí najmä od inkasovaných dividend z majetkových účastí štátu 

zastúpeného prostredníctvom príslušných rezortných ministerstiev v akciových 

spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a od výšky nájomného za prenájom pozemkov, 

budov, objektov a priestorov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe jednotlivých rozpočtových 

kapitol. Pôvodne sa rozpočtovali sumou 2 962,7 mil. Sk (v tom 2 756,4 mil. Sk príjmy 

z podnikania a 206,3 mil. Sk príjmy z vlastníctva majetku), ktorá sa úpravami rozpočtu 

zvýšila o 80,8 mil. Sk na 3 043,5 mil. Sk. Skutočné inkaso vo výške 2 707,8 mil. Sk (v roku 

2006: 1 349,2 mil. Sk) predstavuje 89,0 % ročného rozpočtu.  

Z vlastníckeho podielu štátu v akciových spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou4) sa 

rozpočtovali a získali dividendy podľa nasledujúceho prehľadu (v mil. Sk): 

 
                                                 
4) Súhrnný prehľad o majetkových účastiach štátu zabezpečovaných prostredníctvom príslušných ministerstiev je 
uvedený v časti o štátnych finančných aktívach a pasívach 
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Rozpočet Kapitola 
Schválený Upravený 

Skutočnosť 

Min. dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2 300,0 2 300,0 1 980,3
Všeobecná pokladničná správa 172,4 172,4 0,0
Ministerstvo financií SR 104,0 184,3 200,0
Ministerstvo hospodárstva SR 100,0 100,0 129,8
Ministerstvo zahraničných vecí SR 80,0 80,0 63,0
Spolu 2 756,4 2 836,7 2 373,1

          Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa aj napriek tomu, že výkon akcionárskych 

práv vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR, rozpočtovali dividendy od spoločnosti 

Transpetrol, a. s., kde má štát  51 % majetkovú účasť. Vzhľadom na to, že v súčasnosti stále 

platí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o pozastavení vyplácania dividend jej akcionárom, 

vykazuje sa nulové plnenie. 

Príjmy z vlastníctva majetku v sume 334,2 mil. Sk tvorili najmä príjmy z prenájmu 

budov a priestorov vo výške 221,2 mil. Sk, pozemkov 62,4 mil. Sk, strojov, prístrojov 

a zariadení 40,3 mil. Sk a príjmy z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov 10,3 mil. 

Sk. 

 
2.1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Rozpočet týchto príjmov bol pôvodne stanovený vo výške 7 677,6 mil. Sk, po úprave 

7 624,6 mil. Sk. Ich výška závisí najmä od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka 

(kolkové známky, súdne a správne poplatky) a najväčší podiel z týchto príjmov sa mal 

sústreďovať v kapitolách Všeobecná pokladničná správa, Ministerstvo vnútra SR, 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.  

V skutočnosti sa formou administratívnych a iných poplatkov a platieb získalo 7 960,9 

mil. Sk (v roku 2006: 7 668,5 mil. Sk), čím sa ich rozpočet prekročil o 336,3 mil. Sk.  

V štruktúre sa jednotlivé príjmy zaradené do tejto skupiny splnili nasledovne:  

Administratívne poplatky dosiahli spolu 4 742,8 mil. Sk (v roku 2006: 4 161,9 mil. Sk) 

a v rámci nich súdne poplatky 757,0 mil. Sk, tržby z predaja kolkových známok 3 494,9 mil. 

Sk a ostatné poplatky, ako sú správne, puncové a poplatky za licencie 490,9 mil. Sk. 

Platby sankčného charakteru (pokuty, penále a iné sankcie) predstavovali 1 547,0 mil. 

Sk (v roku 2006: 1 608,2 mil. Sk), z toho za porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov 1 445,2 mil. Sk a za porušenie finančnej disciplíny 101,8 mil. Sk. 
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Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb dosiahli 1 671,1 

mil. Sk (v roku 2006: 1 898,4 mil. Sk), z toho z predaja výrobkov, tovarov a služieb 1 472,4 

mil. Sk, za stravovacie služby 153,5 mil. Sk, z predaja prebytočného hnuteľného majetku 31,3 

mil. Sk, z príspevkov fyzických osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov jaslí, 

materských škôl a školských klubov detí 13,9 mil. Sk. 

 

2.1.2.3. Kapitálové príjmy 

Výška kapitálových príjmov závisí od objemu majetku (pozemky, budovy, finančný 

majetok, iné nehmotné aktíva) v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý má byť 

predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku. Na rok 2007 sa tieto príjmy rozpočtovali 

sumou 670,6 mil. Sk v pôvodne schválenom, resp. 434,8 mil. Sk v upravenom rozpočte. 

V porovnaní s rokom 2006 ide o výrazné zníženie očakávaných kapitálových príjmov. V roku 

2006 sa totiž rozpočtoval odpredaj nehnuteľnosti generálneho riaditeľstva SND, budovy 

Divadla P. O. Hviezdoslava a nezastavaných pozemkov prislúchajúcich k novostavbe SND, 

takže rozpočet kapitálových príjmov bol stanovený vo výške 1 264,4 mil. Sk. Vlani sa 

predpokladal odpredaj nadbytočného majetku najmä v rezorte kultúry (200,0 mil. Sk), 

zahraničných vecí (300,0 mil. Sk) a financií (141,0 mil. Sk). 

Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 650,4 mil. Sk a v rámci nich príjmy z predaja 

kapitálových aktív (budov, bytov a pod.) 341,9 mil. Sk, príjmy z predaja pozemkov, patentov, 

autorských práv, obchodných značiek a pod. 307,7 mil. Sk, a ostatné kapitálové príjmy 

vrátane príjmov z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 0,8 mil. Sk.  

 

2.1.2.4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov tvoria najmä úroky z poskytnutých 

pôžičiek, návratných finančných výpomocí, úroky spojené s likviditou jediného účtu v Štátnej 

pokladnici a príjmy zo zhodnocovania dočasne voľných prostriedkov Ministerstva financií SR 

na peňažnom trhu. Na rok 2007 sa rozpočtovali celkovou sumou 5 186,8 mil. Sk, z toho 

v kapitole Všeobecná pokladničná správa 5 152,2 mil. Sk, Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

32,0 mil. Sk a zvyšných 2,6 mil. Sk v ostatných rozpočtových kapitolách. Rozpočtovými 

opatreniami sa táto suma mierne zvýšila na 5 187,2 mil. Sk. 

Skutočný príjem štátneho rozpočtu z týchto prostriedkov dosiahol 6 310,7 mil. Sk        

(v roku 2006: 4 293,8 mil. Sk), čím sa upravený rozpočet prekročil o 1 123,5 mil. Sk. 

Plnenie v jednotlivých rozpočtových kapitolách bolo nasledovné: 
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• 6 277,9 mil. Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa; z toho 2 522,4 mil. Sk tvorí 

prebytok osobitného účtu Štátnej pokladnice odvádzaný do príjmov štátneho rozpočtu podľa § 

6 ods. 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 2 350,9 mil. Sk príjem z operácií vykonávaných na 

peňažnom trhu Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity; 296,9 mil. Sk alikvotný úrokový 

výnos a 697,8 mil. Sk ážio zo štátnych dlhopisov a 409,9 mil. Sk úroky z návratných 

finančných výpomocí poskytnutých štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba a mestu 

Košice, 

• 28,0 mil. Sk v kapitole Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 

• 4,8 mil. Sk v ostatných rozpočtových kapitolách z titulu úročenia dočasne voľných 

prostriedkov na bežných účtoch v Štátnej pokladnici. 

 

2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 

Úrokové príjmy zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov tvoria najmä úroky 

z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia. Na rok 2007 sa rozpočtovali sumou 47,9 mil. 

Sk, v skutočnosti dosiahli len 8,7 mil. Sk (v roku 2006: 9,3 mil. Sk), čo znamená splnenie 

rozpočtu na 18,2 %.  

V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa pri schválenom rozpočte 44,4 mil. Sk 

dosiahli skutočné úroky 4,3 mil. Sk a v kapitole Ministerstvo zahraničných vecí SR boli 

prijaté kreditné úroky vo výške 3,5 mil. Sk z úročenia peňažných prostriedkov 

zastupiteľských úradov v zahraničí.  

 

2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy 

V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 2 712,1 mil. Sk 

a v upravenom rozpočte sumou 2 775,9 mil. Sk. V skutočnosti dosiahli 6 074,2 mil. Sk         

(v roku 2006: 5 867,6 mil. Sk), čím sa rozpočet splnil na 218,8 %. 

Rozhodujúca časť týchto príjmov v sume 3 765,5 mil. Sk sa dosiahla v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa a konkrétne išlo o: 

• príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier 2 578,8 mil. Sk, 

• príjmy z prevodov nevyčerpaných prostriedkov určených na spolufinancovanie 

spoločných predvstupových programov 599,7 mil. Sk, 

• príjmy z odvodov vyplývajúcich z finančného zúčtovania 358,3 mil. Sk,  
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• príjmy z náhrad z poistného plnenia, vratky nepoužitých prostriedkov z minulých rokov, 

refundácie a podobné platby 228,7 mil. Sk. 

V ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli iné nedaňové príjmy súhrnnú výšku 2 308,7 

mil. Sk. Ide o refundácie, náhrady z poistného plnenia, vrátené neoprávnene použité alebo 

zadržané finančné prostriedky, príjmy od neziskových organizácií poskytujúcich 

verejnoprospešné služby a iné nedaňové príjmy podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.  

Z hľadiska rozpočtových kapitol sa na nich podieľali najmä Ministerstvo vnútra SR 

(1 167,2 mil. Sk), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (370,1 mil. Sk), 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (296,9 mil. Sk) a Ministerstvo spravodlivosti SR (116,9 

mil. Sk). 

 
2.1.3. Granty a transfery 

V tejto skupine príjmov štátneho rozpočtu sa na rok 2007 rozpočtovali prostriedky 

v úhrnnej výške 43 206,7 mil. Sk, v tom zahraničné 29 082,2 mil. Sk  a tuzemské 14 124,5 

mil. Sk. Celú sumu tvoria rozpočtované transfery, pretože granty sa vzhľadom na svoj 

charakter príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov nerozpočtujú, nakoľko nie je 

možné predpokladať úspešnosť jednotlivých uchádzačov o poskytované prostriedky. 

Na základe vykonaných rozpočtových opatrení sa pôvodne rozpočtovaná suma znížila 

o 3 414,1 mil. Sk na 39 792,7 mil. Sk, a to v skupine zahraničných transferov pri 

nezmenenom objeme domácich transferov.  

Skutočný príjem štátneho rozpočtu z grantov a transferov bol 40 268,3 mil. Sk (v roku 

2006: 35 881,7 mil. Sk), čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 101,2 %.  

Nerozpočtované tuzemské granty posilnili príjmy rozpočtu viacerých rozpočtových kapitol 

(Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR, 

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská akadémia vied) celkovou sumou 179,2 mil. 

Sk. 

Tuzemské transfery sa rozpočtovali sumou 14 124,5 mil. Sk. Išlo o 224,5 mil. Sk 

v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR určených na činnosť operačných stredísk záchrannej 

zdravotnej služby a 13 900,0 mil. Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa 

rozpočtovaných na základe uznesenia vlády SR č. 856/2006. Uznesením vláda v bode B.1. 

súhlasila s použitím majetku Fondu národného majetku SR vo výške 36,1 mld. Sk na 

posilnenie štátnych finančných aktív a v bode B.2. s následným použitím týchto prostriedkov 
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vo výške 13 900,0 mil. Sk do príjmov štátneho rozpočtu. V skutočnosti štátny rozpočet získal 

formou tuzemských transferov 14 331,1 mil. Sk.  

Zahraničné granty získali rozpočtové kapitoly (Ministerstvo dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR, Slovenská akadémia vied, Štatistický úrad SR) v celkovom objeme 

229,5 mil. Sk. 

Formou zahraničných transferov sa rozpočtovali prostriedky zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie vo výške 29 082,2 mil. Sk. Pôvodný rozpočet bol neskôr znížený na 25 668,2 

mil. Sk a v skutočnosti sa tieto prostriedky z rozpočtu EÚ čerpali vo výške 25 528,6 mil. Sk 

v týchto rozpočtových kapitolách (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 
  

Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Ministerstvo životného prostredia SR 878,8   951,5 2 316,1 2 316,1
Ministerstvo školstva SR 158,3 737,6 413,4 366,1
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2 587,1 3 950,7 2 470,1 2 173,1
Ministerstvo hospodárstva SR 1 228,2 1 681,1 1 665,6 1 660,4
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 078,1  7 524,0 11 702,2 13 239,6
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR  1 311,9 1 936,7 2 056,1 2 068,8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR 2 739,3 4 719,9 5 044,7 3 704,5
Všeobecná pokladničná správa 438,7 7 580,7     0      0
Príjmy z rozpočtu EÚ spolu 20 420,7 29 082,2 25 668,2 25 528,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobné hodnotenie príjmov štátneho rozpočtu zo všeobecného rozpočtu EÚ je 

uvedené v samostatnej časti tohto materiálu v bode 2.3. 
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2.2. Výdavky štátneho rozpočtu 
 

Pri rozpočtovaní výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2007 sa aplikovali najmä 

nasledovné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy:  

 viacročné rozpočtovanie na tri rozpočtové roky, 

 využívanie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu 

pri zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu, 

 čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch: 

jestvuje systémová možnosť čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky 

a prostriedky Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu aj nasledujúcich 

rokoch za podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako 

aj možnosť použiť bežné transfery poskytnuté príjemcom v poslednom štvrťroku 

rozpočtového roka do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka, 

 poskytovanie návratných zdrojov financovania iba z finančných aktív. 

 
2.2.1. Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení 

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtovali sumou 348 857,5 mil. Sk, čo vo 

vzťahu k rozpočtu výdavkov na rok 2006 predstavuje medziročný nárast o 5,7 %. V priebehu 

roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 3 257,4 mil. Sk na 345 600,1 mil. Sk. 

Celkové čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2007 predstavuje spolu 345 747,9 

mil. Sk, čo je medziročne o 22 093,0 mil. Sk viac.  

Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre poskytujú tieto údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet     2007 
 

Skutočnosť 
2006 

 Schválený Upravený

Skutočnosť 
2007 

% plnenie 
upraveného 

rozpočtu    
Rozdiel   Index 

2007/2006  V ý d a v k y 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 7=4/1*100 

Bežné výdavky 282 757,3 310 604,6 297 879,0 296 925,6 99,7 - 953,4 105,0

Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné os. 
vyrovnania   

38 891,5 40 863,3 41 545,5 41 422,3 99,7 - 123,2 106,5

Poistné a príspevok 
do poisťovní 12 053,9 14 399,2 12 912,5 12 900,5 99,9 - 12,0 107,0

Tovary a služby 41 291,3 48 512,5 39 405,2 39 616,7 100,5 211,5 95,9
Bežné transfery 164 150,6 173 837,6 173 842,9 172 987,5 99,5 - 855,4 105,4
1. v rámci verejnej 
správy 48 686,0 50 567,2 51 592,5 51 504,6 99,8 - 87,9 105,8

2. jednotlivcom a ne-
ziskovým PO 75 878,9 81 264,7 81 004,9 80 601,9 99,5 - 403,0 106,2

3. nefin. subjektom a 
PO nezaradeným vo 24 710,1 22 949,5 25 528,6 25 228,3 98,8 - 300,3 102,1
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verejnej správe 

4. do tuzemských 
finančných inštitúcií 209,1 240,6 216,1 216,0 100,0 - 0,1 103,3

5. do zahraničia 14 666,5 18 815,6 15 500,8 15 436,7 99,6 - 64,1 105,3
Splácanie úrokov 
a ostatné platby 
súvisiace s úvermi 

26 370,0 32 992,0 30 172,9 29 998,6 99,4 - 174,3 113,8

Kapitálové výdavky 40 897,6 38 252,9 47 721,1 48 822,3 102,3 1 101,2 119,4

Obstarávanie kapitá-
lových aktív 10 174,1 10 089,1 12 409,2 13 492,0 108,3 1 082,8 132,6

Kapitálové transfery 30 723,5 28 163,8 35 311,9 35 330,3 100,1 18,4 115,0
Výdavky spolu 323 654,9 348 857,5 345 600,1 345 747,9 100,0 147,8 106,8
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

2.2.1.1. Bežné výdavky 

Bežné výdavky štátneho rozpočtu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby 

(energie, materiál, dopravné, údržba, opravy, nájomné a pod.), ako aj bežné transfery 

poskytované zo štátneho rozpočtu právnickým osobám (dotácie, príspevky, členské a pod.) 

i fyzickým osobám (sociálne dávky, platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 

a pod.). 

Na rok 2007 sa rozpočtovali sumou 310 604,6 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými 

opatreniami v priebehu rozpočtového roku znížila o 12 725,6 mil. Sk na 297 879,0 mil. Sk. 

V skutočnosti sa vyčerpalo 296 925,6 mil. Sk (v roku 2006: 282 757,3 mil. Sk), čo je vo 

vzťahu k upravenému rozpočtu o 953,4 mil. Sk, resp. o 0,3 % menej.  

V podrobnejšom členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie sa bežné výdavky 

čerpali takto: 

a) Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) 

bol zákonom o štátnom rozpočte na rok 2007 určený sumou 40 863,3 mil. Sk, ktorá sa 

rozpočtovými opatreniami zvýšila o 682,2 mil. Sk na 41 545,5 mil. Sk. Z nich sa vyčerpalo 

41 422,3 mil. Sk (v roku 2006: 38 891,5 mil. Sk), t.j. 99,7 %.  

Upravený limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa v ôsmich 

kapitolách štátneho rozpočtu mierne prekročil použitím mimorozpočtových prostriedkov 

v súlade s ustanovením § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi 
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rozpočtové kapitoly, ktoré využili vyššie uvedené ustanovenie zákona patrí Úrad vlády SR, 

Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad SR, Úrad jadrového dozoru SR 

a Slovenská akadémia vied.  

Pre aparáty ústredných orgánov bol uznesením vlády SR č. 856/2006 k návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2007 až 2009 schválený limit miezd, platov, služobných príjmov 

a OOV vo výške 5 267,2 mil. Sk. Tento limit bol schválením zákona č. 681/2006 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2007 znížený na 5 259,8 mil. Sk. V priebehu roka bol 

rozpočtovými opatreniami upravený na 5 666,7 mil. Sk. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške 

5 505,9 mil. Sk, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu menej o 160,8 mil. Sk, resp. o 2,8 %. 

Aj v aparátoch ústredných orgánov boli v súvislosti s čerpaním mimorozpočtových zdrojov  

prekročené výdavky na mzdy a platy v kapitolách Úrad vlády SR, Štatistický úrad SR, Úrad 

jadrového dozoru SR. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli čerpané v súlade 

so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záväzné ukazovatele systemizácie colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného 

zboru a policajtov v štátnej službe schválené vládou SR pre rok 2007 boli kapitolami štátneho 

rozpočtu dodržané.  

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií  kapitol štátneho rozpočtu v roku 2007  

dosiahol 130 286 osôb, čo je oproti upravenému limitu menej o 9 040 osôb, t.j. o 6,5 %. 

V aparátoch ústredných orgánov štátnej správy bolo zamestnaných 10 893 osôb, čo oproti 

upravenému limitu  je menej  o 1 157 osôb, resp. o 9,6 %.  

Na skutočnom čerpaní výdavkov kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania sa najväčšou mierou podieľali tarifné, resp. základné platy vo výške 

27 517,4 mil. Sk, čo z celkového čerpania miezd predstavuje 66,5 %. Skutočne dosiahnuté 

príplatky zodpovedajú čerpaniu vo výške 20,0 % a dosiahli sumu 8 290,7 mil. Sk. Na odmeny 

sa v roku 2007 skutočne vynaložilo  8,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 3 402,9 

mil. Sk. Ostatné osobné vyrovnania, doplatky k platu, vrátane ďalšieho platu a náhrady za 

pracovnú a služobnú pohotovosť tvorili 5,3 % z celkového čerpania miezd a zodpovedali 

sume  2 211,3 mil. Sk. 
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Pre rok 2007 si kapitoly štátneho rozpočtu rozpísali výdavky na poistné a príspevok do 

poisťovní v celkovej sume 14 399,2 mil. Sk. Úpravami rozpočtu sa ich úroveň znížila na 

12 912,5 mil. Sk, z ktorých sa čerpalo  12 900,5 mil. Sk (v roku 2006: 12 053,9 mil. Sk).  

 Najvyššou mierou na plnení poistného a príspevku do poisťovní sa podieľali výdavky 

na poistné do Sociálnej poisťovne celkom 5 341,7 mil. Sk, čo z celkovej skutočnosti 

výdavkov na poistné a príspevku do poisťovní predstavuje 41,4 %. Oproti upravenému limitu 

bolo čerpanie nižšie o 2,7 mil. Sk. Na celkovej sume sa poistné na starobné poistenie 

podieľalo 3 067,5 mil. Sk a poistné do rezervného fondu solidarity 1 039,6 mil. Sk. 

 Druhou položkou, ktorá sa na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní 

podieľala 27,1 % bolo poistné na osobitné účty 3 494,0 mil. Sk, v rámci ktorého sa najviac 

výdavkov čerpalo na výsluhový dôchodok (2 553,3 mil. Sk) a na invalidný výsluhový 

dôchodok (476,8 mil. Sk).  

 Skutočné čerpanie prostriedkov na poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 

predstavovalo 2 311,7 mil. Sk, čo oproti upravenému rozpočtu predstavuje neplnenie o 4,5 

mil. Sk (0,2%). Výdavky na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne boli čerpané vo 

výške 985,7 mil. Sk, čo oproti upravenému rozpočtu predstavuje neplnenie o 21,5 mil. Sk (2,1 

%). Poistné do ostatných zdravotných poisťovní predstavovalo čerpanie vo výške 539,1 mil. 

Sk, čo oproti upravenému limitu je viac o 2,3 mil. Sk (100,4 %). 

 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní  rozpočtovaný v sume  181,8 

mil. Sk bol čerpaný vo výške 226,3 mil. Sk, čo predstavuje 124,5 % schváleného rozpočtu 

a 100,2 % upraveného rozpočtu.  

 Najnižšie čerpanie výdavkov dosiahol príspevok na starobné dôchodkové sporenie, 

ktorý bol rozpočtovaný v sume  2,8 mil. Sk. Skutočné čerpanie dosiahlo  2,1 mil. Sk, čo 

predstavuje 75,0 % schváleného rozpočtu a 100,0 % upraveného rozpočtu.  

c) Výdavky na tovary a služby 

Schválený rozpočet výdavkov na obstaranie tovarov a služieb bol stanovený sumou 

48 512,5 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými opatreniami pomerne výrazne znížila o 9 107,3 mil. 

Sk na 39 405,2 mil. Sk. Spolu sa na uvedený účel použilo 39 616,7 mil. Sk (v roku 2006: 

41 291,3 mil. Sk), a to konkrétne na: 

 Nákup služieb 13 056,1 mil. Sk (z toho 2 453,7 mil. Sk všeobecné služby, 2 702,0 

mil. Sk špeciálne služby, 1 097,5 mil. Sk stravovanie, 693,0 mil. Sk štúdie, expertízy, 

posudky, 382,7 mil. Sk školenia, kurzy semináre a pod.), 
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 Nákup materiálu 11 581,5 mil. Sk (z toho 2 179,7 mil. Sk špeciálny materiál, 

1 769,3 mil. Sk všeobecný materiál, 1 649,2 mil. Sk softvér a licencie, 1 504,0 mil. Sk 

špeciálne stroje, prístroje a zariadenia a pod.), 

 platby za energiu, vody a komunikačné služby 5 507,8 mil. Sk,  

 rutinnú a štandardnú údržbu 5 205,8 mil. Sk (z toho 2 279,9 mil. Sk údržba budov 

a objektov, 1 303,7 mil. Sk špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, 942,5 mil. Sk 

výpočtovej techniky a pod.),  

 dopravné 2 285,0 mil. Sk,  

 cestovné náhrady 1 095,9 mil. Sk,  

 nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 884,5 mil. Sk. 

d) Bežné transfery 

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia 

poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Za bežné transfery sa považujú transferové 

platby všeobecného charakteru určené pre rôzne alebo neurčité ciele. Triedia sa podľa 

príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.  

Rozpočtové prostriedky na bežné transfery v roku 2007 sa určili sumou 173 837,6 mil. 

Sk, čo predstavovalo takmer 56 % celkových bežných výdavkov. Prijatými rozpočtovými 

opatreniami sa uvedená suma veľmi mierne zvýšila o 5,3 mil. Sk na 173 842,9 mil. Sk. 

V skutočnosti sa vyčerpalo 172 987,5 mil. Sk (v roku 2006: 164 150,6 mil. Sk) v nasledujúcej 

štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie: 

 transfery v rámci verejnej správy: rozpočtovali sa sumou 50 567,2 mil. Sk 

v pôvodnom rozpočte, 51 592,5 mil. Sk v upravenom rozpočte a poskytli sa v úhrnnej výške 

51 504,6 mil. Sk (v roku 2006: 48 686,0 mil. Sk) subjektom a vo výške podľa nasledujúcej 

tabuľky (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007  Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Príspevkovej organizácii 6 127,8 5 791,2 6 001,0 5 997,9
Štátnemu účelovému fondu 3 118,4 2 261,6 2 651,6 2 651,6
Soc. poisťovni a zdrav. poisťovniam - 6,0 13,4 10,0
Rozpočtovej organizácii 106,7 2 060,1 1 658,5 1 641,3
Verejnej vysokej škole 11 066,4 11 275,2 11 728,2 11 718,4
Obci 17 650,2 18 163,7 18 568,3 18 512,3
Vyššiemu územnému celku 10 556,6 10 951,3 10 902,6 10 905,2
Ostatným subjektom verejnej správy 59,9 58,1 68,9 67,9
Spolu 48 686,0 50 567,2 51 592,551 51 504,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Transfery príspevkovým organizáciám zaradeným Štatistickým úradom SR do verejnej 

správy sa poskytli z rozpočtu rozpočtových kapitol ako zriaďovateľov (najmä Ministerstva 

kultúry SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej akadémie vied a ďalších) štátnym 

príspevkovým organizáciám ako zdroj štátneho rozpočtu na financovanie ich plánovaných 

prevádzkových potrieb.  

Príspevky štátnemu účelovému fondu sa poskytli z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátnemu fondu rozvoja bývania. 

Transfery rozpočtovým organizáciám sa v rozhodujúcej miere realizovali z kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa (1 532,6 mil. Sk); išlo najmä o výdavky na spolufinancovanie 

spoločných programov PHARE, ISPA a SAPARD v rámci 2. programovacieho obdobia. 

Dotácie verejným vysokým školám sa takmer v plnej výške (11 623,8 mil. Sk) poskytli 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.  

V rámci úhrnných dotácií poskytnutých obciam pripadá 17 666,6 mil. Sk na prostriedky, 

ktoré sa formou záväzných limitov poskytli prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR, Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva školstva SR na 

matričnú činnosť, činnosť stavebných úradov, dopravných potrieb, životného prostredia 

a potrieb školstva a prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa najmä pre  

zariadenia sociálnych služieb. 

V úhrnnej sume dotácií vyšším územným celkom sú obsiahnuté najmä prostriedky 

10 624,3 mil. Sk na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

poskytnuté prostredníctvom Ministerstva školstva SR. 

Ostatným subjektom verejnej správy sa poskytli transfery 67,9 mil. Sk.  

 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám zahŕňajú platby vo forme 

príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám a pod. Sumou 81 264,7 mil. Sk tvorili až 46,7 % úhrnného objemu 

bežných transferov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v roku 2007. Rozpočtovými 

opatreniami sa pôvodne určená suma znížila o 259,8 mil. Sk na 81 004,9 mil. Sk. V 

skutočných výdavkoch 80 601,9 mil. Sk (v roku 2006: 75 878,9 mil. Sk) sú zahrnuté (v mil. 

Sk): 
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Rozpočet 2007  Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Sociálne dávky 32 475,2 32 774,8 33 372,9 33 248,9
Transfery na platené poistné za 
skupiny osôb ustanovené zákonom 28 392,4 33 742,8 32 520,1 32 520,1

Transfery občianskym združeniam, 
nadáciám, neziskovým organizáciám, 
cirkevným a súkromným školám, 
cirkvám, náboženským spoločnostiam 
a cirkevnej charite  

5 977,5 5 607,6 5 850,0 5 814,9

Príspevok na osobitný účet 1 677,8 2 317,8 2 253,0 2 253,0
Jednotlivcom 1 856,3  2 253,8  2 112,7  2 101,1
Na aktívne opatrenia trhu práce 3 880,3  3 012,5  3 226,3  3 109,0
Ostatné transfery 1 619,4  1 555,4  1 669,9  1 555,0
Spolu 75 878,9 81 264,7 81 004,9 80 602,0
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podstatná časť transferov na sociálne dávky sa realizovala prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V úhrnnej sume sú zahrnuté dávky 

v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 8 531,6 mil. Sk, prídavky na dieťa 8 259,3 mil. Sk, 

opakované sociálne dávky 7 714,9  mil. Sk, peňažné príspevky na kompenzáciu 5 404,6 mil. 

Sk, ostatné dávky poskytované štátom 2 781,8 mil. Sk, príspevok pri narodení dieťaťa 435,8 

mil. Sk a príspevok na pohreb 120,9 mil. Sk. 

Transfery na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom sa realizovali sumou 

26 955,3 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na zdravotné poistenie 

týchto osôb a sumou 5 564,8 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny SR pre Sociálnu poisťovňu na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie. 

V rámci transferov občianskym združeniam, nadáciám, rôznym neziskovým 

organizáciám a pod. sa 1 827,1 mil. Sk poskytlo občianskym združeniam, nadáciám 

a neinvestičným fondom, 2 515,6 mil. Sk cirkevným a súkromným školám a 1 016,1 mil. Sk 

cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite. 

Príspevok na osobitný účet sa v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje na 

úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami tohto účtu. 

Príspevky jednotlivcom sa poskytujú formou ocenenia za zásluhy pri osobnej pomoci 

pri mimoriadnych udalostiach, ocenenia práce pedagógov, žiakov, študentov, za výsledky 

dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach a pod. 
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Transfery na  aktívne opatrenia trhu práce sa poskytovali najmä prostredníctvom sústavy 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ostatné transfery v rámci tejto skupiny predstavujú odstupné, odchodné, transfer 

politickej strane, hnutiu, odborovej organizácii a pod. 

 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 

nezaradeným vo verejnej správe v registri Štatistického úradu SR sa v pôvodnom rozpočte 

určili sumou 22 949,5 mil. Sk, v upravenom rozpočte 25 528,6 mil. Sk. V skutočnosti sa 

vyčerpalo 25 228,3 mil. Sk (v roku 2006: 24 710,1 mil. Sk) v nasledovnej štruktúre (v mil. 

Sk): 

Rozpočet 2007  Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Právnickej osobe založenej štátom, 
obcou alebo vyšším územným celkom 10 828,7 9 362,3 10 581,5 10 670,7

Ostatnej právnickej osobe 11 729,3 13 007,9 14 528,2 13 692,8
Fyzickej osobe – podnikateľovi 2 135,5 185,8 54,8 500,8
Príspevkovej organizácii nezar. vo VS 16,6   393,5   364,1   364,0
Spolu 24 710,1 22 949,5 25 528,6 25 228,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Prostriedky sa poskytovali formou úhrady úrokových rozdielov, grantov alebo iných 

platieb vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov 

(podnikateľov), ako aj formou transferov príspevkovým organizáciám mimo verejnej správy a 

hlavne prostredníctvom rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR (13 537,7 mil. 

Sk), Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (10 185,6 mil. Sk), Ministerstva kultúry 

SR (444,5 mil. Sk), Ministerstva hospodárstva SR (150,3 mil. Sk), Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (145,9 mil. Sk) a v menšej miere aj ďalších kapitol. 

 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií: rozpočtovali sa v úhrnnej sume 240,6 

mil. Sk, rozpočtovými opatreniami sa ich objem  znížil na 216,1 mil. Sk, ktoré sa prakticky aj 

vyčerpali (216,0 mil. Sk). Z nich smerovalo na úhradu majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery  

z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa 116,0 mil. Sk a na úhradu výdavkov 

súvisiacich s poskytnutými štátnymi zárukami 100,0 mil. Sk. 

 Transfery do zahraničia sa rozpočtovali v úhrnnej výške 18 815,6 mil. Sk, z toho 

rozhodujúcu časť 16 064,7 mil. Sk tvoria odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej 

únie zo zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja založeného na hrubom 

národnom produkte a 2 544,0 mil. Sk transfery medzinárodným organizáciám. Úpravou 
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rozpočtu sa pôvodná suma o 3 314,8 mil. Sk znížila na 15 500,8 mil. Sk. Zo skutočne 

realizovaných transferov do zahraničia v objeme 15 436,7 mil. Sk (v roku 2006: 14 666,5 mil. 

Sk) sa uhradili odvody do rozpočtu Európskej únie  14 499,8 mil. Sk (v roku 2006: 13 644,0 

mil. Sk), na  platby medzinárodným organizáciám pripadlo 891,1 mil. Sk (v roku 2006: 821,4 

mil. Sk)  a iné platby smerované do zahraničia dosiahli 45,8 mil. Sk (v roku 2006: 201,1 mil. 

Sk). 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 

Výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi sa rozpočtovali 

v úhrnnej sume 32 992,0 mil. Sk. Rozpočtovými opatreniami sa táto suma znížila  na 30 172,8 

mil. Sk a skutočné čerpanie predstavuje  29 998,6 mil. Sk (v roku 2006: 26 370,0 mil. Sk) 

v nasledujúcej štruktúre (v mil. Sk): 

 

Rozpočet 2007  Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Splácanie úrokov v tuzemsku 18 803,3 20 966,2 16 630,0 16  485 8
- úroky zo štátnych dlhopisov 11 230,9 16 318,9 12 548,9 12 541,7
- náklady spojené s likviditou jediného 
  účtu 7 267,9 4 088,0 3 788,0 3 651,4

- úroky z prijatých domácich úverov 304,5 559,3 293,1 292,7
Splácanie úrokov do zahraničia 7 490,1 7 032,5 8 668,5 8  664,8
- úroky zo štátnych dlhopisov vydaných 
  v zahraničí 

5 932,1 4 570,3 6 546,3 6 544,6

- úroky z prijatých zahraničných úverov 1 558,0 2 462,2 2 122,2  2 120,2
Ostatné platby súvisiace s úvermi 
 a pôžičkami 76,6 4 993,3 4 874,3 4 848,0

- disážio - 4 763,3 4 763,3 4 763,3
- poplatky 76,6 230,0 111,0 84,7
Spolu 26 370,0 32 992,0 30 172,8 29 998,6
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

2.2.1.2. Kapitálové výdavky 

Do tejto hlavnej kategórie sa zahrňujú prostriedky určené na obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2007 predstavoval 38 252,9 mil. Sk, 

pričom na obstaranie kapitálových aktív sa rozpočtovalo 10 089,1 mil. Sk a formou 

kapitálových transferov 28 163,8 mil. Sk.  

Pôvodný rozpočet sa rozpočtovými opatreniami  zvýšil o 9 468,1 mil. Sk na 47 721,1 

mil. Sk, v tom 12 409,2 mil. Sk na obstaranie kapitálových aktív a 35 311,9 mil. Sk ako 
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kapitálové transfery. Pomerne výrazné zvýšenie pôvodného rozpočtu kapitálových výdavkov 

súvisí aj so skutočnosťou, že výdavky EÚ na programové obdobie rokov 2007 až 2013 sa 

pôvodne rozpočtovali v kapitole Všeobecná pokladničná správa ako bežné výdavky s tým, že 

po schválení programových dokumentov sa v súlade so svojím určením rozdelia na bežné 

a kapitálové výdavky. 

V skutočnosti sa kapitálové výdavky čerpali sumou 48 822,3 mil. Sk (v roku 2006: 

40 897,6 mil. Sk) v nasledujúcej štruktúre (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007  Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Obstarávanie kapitálových aktív 10 174,1 10 089,1 12 409,2 13 492,0
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 545,7 1 767,2 2 450,0 2 755,6
- nákup budov, objektov alebo ich častí 207,9 92,5 92,8 93,4
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky 1 986,0 2 593,9 2 315,8 2 323,1
- nákup dopravných prostriedkov 1 141,3 573,4 1 034,0 1 737,3
- prípravná a projektová dokumentácia 232,2 268,8 290,1 293,4
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 4 770,6 4 577,8 4 623,4 4 689,4
- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 112,5 61,2 36,7 33,2
- ostatné kapitálové výdavky 177,9 154,3 1 566,4 1 566,6
Kapitálové transfery 30 723,5 28 163,8 35 311,9 35 330,3
- v rámci verejnej správy 10 643,1 8 734,4 10 885,2 10 895,6
- jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 461,2 1 155,7 1 025,9 1 007,6
- nefinančným subjektom a PO nezaradeným vo 19 616,9 18 273,7 23 353,2 23 380,0
- do zahraničia 2,3 0,0 47,6 47,1
Spolu 40 897,6 38 252,9 47 721,1 48 822,3
 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V rámci jednotlivých položiek výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív možno ako 

najvýznamnejšie uviesť: 

 realizáciu nových stavieb za 2 485,4 mil. Sk, 

 nákup softvéru za 2 146,1 mil. Sk, 

 rekonštrukciu a modernizáciu stavieb za 1 948,4 mil. Sk, 

 doplnenie a tvorbu mobilizačných rezerv za 1 435,0 mil. Sk, 

 nákup výpočtovej techniky za 1 282,5 mil. Sk, 

 nákup osobných automobilov za 965,1 mil. Sk a pod. 

Kapitálové transfery smerovali najmä do týchto oblastí: 

 v rámci verejnej správy sa poskytli najmä obciam (7 544,9 mil. Sk), príspevkovým 

organizáciám (1 285,6 mil. Sk) a verejným vysokým školám (1 206,0 mil. Sk),  
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 jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sa realizovali najmä neziskovým 

právnickým osobám (789,7 mil. Sk) a občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným 

fondom (200,3 mil. Sk),  

 nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe 

sa poskytli najmä právnickým osobám založeným štátom, obcou alebo vyšším územným 

celkom (16 728,5 mil. Sk) a iným právnickým osobám (6 204,7 mil. Sk), 

 do zahraničia sa realizovali najmä pre medzinárodné organizácie (44,2 mil. Sk).  

 
2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie 

 
Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich 

účelu v desiatich základných oddieloch (odvetviach), ako aj porovnávať vynaložené výdavky 

v medzinárodnom kontexte. Funkčnú klasifikáciu výdavkov verejnej správy určuje vyhláška 

Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 

verejnej správy. 

Súhrnný prehľad o výdavkoch štátneho rozpočtu triedených podľa funkčnej klasifikácie 

poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 
Oddiel 

Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť
2007 

01 – Všeobecné verejné služby 63 449,2 81 708,0 68 156,8 67 893,2

02 – Obrana 25 243,9 26 759,8 25 600,2 25 937,4

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť 30 760,8 30 951,9 33 707,7 34 371,9

04 - Ekonomická oblasť 67 656,3 67 334,4 73 345,5 73 062,6

05 – Ochrana životného prostredia 4 648,0 3 654,7 4 742,7 4 768,1

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 6 220,2 6 642,8 7 922,6 7 911,8

07 – Zdravotníctvo 27 659,8 30 230,4 30 593,4 30 567,4

08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo 7 043,3 5 773,6 6 248,0 6 245,0

09 – Vzdelávanie 45 005,0 47 293,9 47 469,9 47 529,0

10 – Sociálne zabezpečenie 45 968,4 48 508,0 47 813,3 47 461,5

S p o l u 323 654,9 348 857,5 345 600,1 345 747,9
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Oddiel 01 – všeobecné verejné služby:  do tohto oddielu sú zatriedené výdavky 

verejnej správy všeobecného charakteru s rozpočtovaným objemom 81 708,0 mil. Sk. 

Úpravami rozpočtu sa ich objem znížil o 13 551,2 mil. Sk na 68 156,8 mil. Sk a skutočne 
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vynaložené výdavky dosiahli 67 893,2 mil. Sk (v roku 2006: 63 449,2 mil. Sk) a použili sa na 

tieto účely: 

• 30 318,2 mil. Sk (v roku 2006: 28 812,4 mil. Sk) na výdavky verejnej správy, finančnú 

a rozpočtovú oblasť, zahraničnú oblasť vrátane financovania prevádzky ministerstva financií, 

daňových úradov, správ finančnej kontroly, účtovníckych a kontrolných služieb, financovania 

činnosti ministerstva zahraničných vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí, 

• 29 952,0 mil. Sk (v roku 2006: 26 338,3 mil. Sk) na transakcie verejného dlhu spojené 

s platením úrokov a úhradou výdavkov na upisovanie a emitovanie pôžičiek na úrovni štátnej 

správy,  

• 4 065,8 mil. Sk (v roku 2006: 3 806,2 mil. Sk) na základný výskum, ktorý je 

definovaný ako experimentálna alebo teoretická činnosť zameraná predovšetkým na 

získavanie nových poznatkov o podstate javov a pozorovateľných faktov, predbežne bez 

konkrétnej aplikácie alebo bezprostredného využitia,  

 • 2 949,5 mil. Sk (v roku 2006: 3 115,6 mil. Sk) na všeobecné služby, ktoré nesúvisia so 

žiadnou špecifickou funkciou a ktoré sa spravidla uskutočňujú na rôznych úrovniach verejnej 

správy; patria sem tiež všeobecné personálne služby, plánovacie a štatistické služby a iné 

všeobecné služby,  

• 331,2 mil. Sk (v roku 2006: 557,5 mil. Sk) na zahraničnú hospodársku pomoc 

rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie,  

• 171,9 mil. Sk (v roku 2006: 686,8 mil. Sk) na všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované, napr. registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a pod.,  

•  53,6 mil. Sk (v roku 2006: 51,4 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti všeobecných 

verejných služieb, 

• 51,0 mil. Sk (v roku 2006: 81,0 mil. Sk) na transfery všeobecnej povahy medzi 

rôznymi úrovňami verejnej správy, ktoré majú všeobecný charakter a nemožno ich priradiť ku 

konkrétnej funkcii.  

 
 Oddiel 02 – obrana:  na potreby obrany sa  v štátnom rozpočte vyčlenilo 26 759,8 

mil. Sk, ktoré sa v priebehu roku rozpočtovými opatreniami upravili na 25 600,2 mil. Sk. 

Realizované výdavky dosiahli 25 937,4 mil. Sk (v roku 2006: 25 243,9 mil. Sk) a financovali 

sa nimi: 

• rozpočtované potreby vojenskej obrany, kde sú zahrnuté výdavky na armádu, vojenské 

spravodajstvo, prípravu teritória štátu na obranu, hospodársku mobilizáciu, úrady vojenských 
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pridelencov pôsobiacich v zahraničí, poľné nemocnice v celkovej sume 24 107,8 mil. Sk      

(v roku 2006: 23 522,9 mil. Sk), 

• činnosti zahraničnej vojenskej pomoci, do ktorej patrí najmä riadenie vojenskej 

pomoci a prevádzkovanie misií vojenskej pomoci akreditovaných pri cudzích vládach alebo 

pričlenených k medzinárodným vojenským organizáciám, príspevky medzinárodným 

mierovým silám a pod. vo výške 740,7 mil. Sk (v roku 2006: 940,5 mil. Sk), 

         • požiadavky civilnej ochrany, najmä riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, 

zostavovanie plánov pre výnimočné situácie, organizovanie cvičení, do ktorých sú zahrnuté 

civilné inštitúcie a obyvateľstvo v úhrnnom objeme 611,8 mil. Sk (v roku 2006: 244,6 mil. 

Sk), 

• potreby výskumu a vývoja v oblasti obrany v objeme 189,8 mil. Sk (v roku 2006: 

231,4 mil. Sk), 

• ďalšie inde nezaradené požiadavky v oblasti obrany, ako sú napr. zostavovanie, 

riadenie, koordinácia a monitorovanie celkových stratégií, plánov, programov a rozpočtov na 

obranu, vytváranie technickej dokumentácie a štatistík za oblasť obrany a pod. v dosiahnutej 

výške 287,3 mil. Sk (v roku 2006: 304,5 mil. Sk); 

 
 Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť: na financovanie potrieb v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti sa v rozpočte uvažovalo s prostriedkami v objeme 30 951,9 

mil. Sk, ktorý sa prijatými rozpočtovými opatreniami zvýšil na 33 707,7 mil. Sk. Skutočné 

výdavky tejto skupiny vo výške 34 371,9 mil. Sk (v roku 2006: 30 760,8 mil. Sk) 

sa vynaložili sa v takomto členení: 

• 17 920,4 mil. Sk (v roku 2006: 15 570,7 mil. Sk) na potreby policajných služieb 

súvisiacich s riadením policajných vecí a služieb vrátane registrácií cudzincov, vydávania 

pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom, vedenia evidencie väzňov, ďalej              

s riadením a kontrolou cestnej premávky, vydávaním vodičských preukazov a pod.,  

• 5 379,2 mil. Sk (v roku 2006: 5 051,1 mil. Sk) na financovanie ďalších oblastí 

verejného poriadku a bezpečnosti nezaradených do predchádzajúcich tried, ako sú napr. 

zostavovanie, správa, koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov 

a rozpočtov v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti, príprava a zavádzanie legislatívy 

a noriem na uplatňovanie verejného poriadku a bezpečnosti, výdavky na prokuratúru, 

inšpekčnú činnosť verejného poriadku atď. 

• 4 433,9 mil. Sk (v roku 2006: 3 873,4 mil. Sk) na činnosť súdov - ich riadenie, 

prevádzku, výkon súdnictva, ďalej na preskúmavanie zákonných rozhodnutí orgánov verejnej 
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správy a iných orgánov ako aj na činnosť Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR 

a ostatných súdov,  

•  3 526,1 mil. Sk (v roku 2006: 3 497,7 mil. Sk) na potreby väzenstva - jeho riadenie, 

prevádzku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch,  

• 3 102,2 mil. Sk (v roku 2006: 2 760,4 mil. Sk) na ochranu pred požiarmi vrátane 

financovania hasičských zásahov, záchranárskej činnosti a pod., 

• 10,1 mil. Sk (v roku 2006: 7,5 mil. Sk) na financovanie výskumu a vývoja v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti. 

 
 Oddiel 04 - ekonomická oblasť:  na činnosti štátu patriace do ekonomickej sféry sa 

vyčlenilo v štátnom rozpočte 67 334,4 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami značne 

zvýšili na 73 345,5 mil. Sk. Skutočné výdavky dosiahli 73 062,6 mil. Sk (v roku 2006: 

67 656,3 mil. Sk) a financovali sa nimi tieto činnosti: 

• doprava a v rámci nej riadenie vecí a služieb cestnej dopravy ako sú výstavba a oprava 

diaľnic a ciest, správa a údržba ciest, riadenie vecí a služieb vodnej dopravy v súvislosti 

s prevádzkou, používaním, budovaním a údržbou vnútrozemských a pobrežných vodných 

dopravných systémov a zariadení, riadenie vecí a služieb železničnej dopravy v súvislosti 

s geologickým prieskumom, výstavbou, využívaním, prevádzkovaním a údržbou železničných 

dopravných systémov a zariadení a riadenie vecí a služieb leteckej dopravy, t.j. prevádzka, 

používanie, výstavba a údržba leteckých dopravných systémov a zariadení v celkovom 

objeme 31 003,6 mil. Sk (v roku 2006: 26 622,7 mil. Sk), 

• poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo, riadenie, ochrana a rozvoj 

týchto odvetví v úhrnnej výške 20 195,2 mil. Sk (v roku 2006: 20 084,2 mil. Sk), 

• všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, do ktorej patrí najmä 

financovanie riadenia všeobecných ekonomických a obchodných služieb vrátane všeobecných 

vecí zahraničného obchodu, zavádzanie všeobecných ekonomických a obchodných stratégií 

financovanie činnosti ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva, 

metrologického dozoru a technickej normalizácie, ako aj riadenie všeobecných pracovných 

vecí a služieb ako sú sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých 

občanov, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce v úhrnnej sume 16 531,4 mil. Sk     

(v roku 2006: 16 841,7 mil. Sk), 
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• iné odvetvia, ktoré riadia veci a služby v oblasti výstavby, rozširovania, 

skvalitňovania, prevádzky a údržby hotelov a reštaurácií, cestovného ruchu a viacúčelové 

rozvojové projekty v úhrnnej sume 3 153,0 mil. Sk (v roku 2006: 1 911,1 mil. Sk), 

• odvetvia palív a energie, v ktorých pôsobnosti  sú zaradené ropa a zemný plyn, jadrové 

palivo, ostatné palivá, elektrina a energia iná ako elektrická v objeme 744,2 mil. Sk (v roku 

2006: 744,9 mil. Sk), 

• výskum a vývoj vo všetkých odvetviach ekonomickej oblasti vo výške 636,8 mil. Sk 

(v roku 2006: 609,8 mil. Sk), 

• ťažba, výroba a výstavba ako sú ťažba nerastných surovín (rudy, nerastné suroviny na 

výrobu chemikálií, umelých hnojív a pod.), riadenie vecí a služieb v oblasti výroby, podpora 

výrobných podnikov a riadenie vecí a služieb v oblasti  prípravy a realizácie výstavby, 

verejných prác a stavebných výrobkov v úhrnnej výške 603,2 mil. Sk (v roku 2006:  673,3 

mil. Sk), 

• komunikácie, kde sú zatriedené poštové, telefónne, telegrafné, káblové, bezdrôtové 

a satelitné komunikačné systémy vo výške 122,3 mil. Sk (v roku 2006: 124,9 mil. Sk), 

• ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví, Národnej agentúry pre cestovný ruch atď. v objeme 72,9 mil. Sk 

(v roku 2006: 43,7 mil. Sk). 

 
 Oddiel 05 – ochrana životného prostredia: na ochranu životného prostredia sa 

vyčlenilo 3 654,7 mil. Sk, táto suma  sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 4 742,7 mil. Sk. 

V skutočnom čerpaní 4 768,1 mil. Sk (v roku 2006: 4 648,0 mil. Sk) je zahrnuté financovanie 

týchto aktivít: 

• nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav vrátane 

čistenia odpadových vôd vo výške 1 499,4 mil. Sk (v roku 2006: 191,9 mil. Sk), 

• znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ozónovej vrstvy zeme, povrchových 

a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy pred znečistením a pod. v sume 857,6 mil. 

Sk (v roku 2006: 1 031,9 mil. Sk), 

• ochrana prírody a krajiny zahŕňajúca činnosti súvisiace s ochranou drevín, chránených 

stromov, rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín atď. v úhrnnej výške 453,4 mil. Sk          

(v roku 2006: 394,7 mil. Sk), 

• nakladanie s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane rádioaktívneho v sume 331,7 mil. Sk (v roku 2006: 475,6 mil. Sk), 
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• výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia v objeme 31,6 mil. Sk (v roku 

2006: 45,8 mil. Sk), 

• ochrana životného prostredia inde nezaradená ako je riadenie, správa, regulácia, 

dohľad, plánovanie, monitorovanie, projektovanie a podpora činností zameraných na 

stratégie, koncepcie, programy a projekty na zlepšovanie životného prostredia, na legislatívu 

a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie v úhrnnom 

objeme 1 594,4 mil. Sk (v roku 2006: 2 508,1 mil. Sk). 

 
 Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť: na podporu rozvoja  bývania 

a občianskej vybavenosti sa v rozpočte uvažovalo so 6 642,8 mil. Sk. Rozpočtovými 

opatreniami sa táto suma zvýšila na 7 922,6 mil. Sk. Skutočnými výdavkami 7 911,8 mil. Sk 

(v roku 2006: 6 220,2 mil. Sk) sa financovali tieto potreby: 

• rozvoj bývania a v rámci neho propagácia, monitorovanie, vyhodnocovanie činností 

v oblasti rozvoja bývania, vývoj a regulácia noriem bývania, výstavba, nákup a prestavba 

obytných jednotiek pre verejnosť, získavanie pozemkov potrebných na výstavbu a pod. vo 

výške 7 395,2 mil. Sk (v roku 2006: 5 155,6 mil. Sk), 

• rozvoj obcí vrátane prípravy programov na financovanie plánovaného rozvoja obcí 

v sume 387,6 mil. Sk (v roku 2006: 840,2 mil. Sk), 

• zásobovanie vodou, t.j. riadenie v oblasti geologického prieskumu a zásobovania 

vodou, dohľad nad všetkými aspektmi zásobovania pitnou vodou vrátane kontroly čistoty, 

ceny a množstva vody, budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku vody atď. 

v súhrnnom objeme 129,0 mil. Sk (v roku 2006: 224,4 mil. Sk). 

 
 Oddiel 07 – zdravotníctvo:  na financovanie činností v odvetví zdravotníctva sa         

v rozpočte vyčlenilo 30 230,4 mil. Sk, upravený rozpočet bol mierne vyšší 30 593,4 mil. Sk. 

Skutočne vynaloženými prostriedkami 30 567,4 mil. Sk (v roku 2006: 27 659,8 mil. Sk) sa 

financovali tieto výrobky a činnosti: 

• ústavná starostlivosť vo forme všeobecnej nemocničnej starostlivosti, špecializovanej 

nemocničnej starostlivosti v objeme 1 336,6 mil. Sk (v roku 2006: 1 612,3 mil. Sk), 

• verejné zdravotné služby - ide o poskytovanie služieb v oblasti verejnej zdravotnej 

starostlivosti ako je prevádzka krvnej banky, zisťovanie chorôb, zber epidemiologických 

údajov a pod. v sume 1 061,2 mil. Sk (v roku 2006: 1 040,3 mil. Sk), 
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• ambulantná zdravotná starostlivosť a v rámci nej všeobecná lekárska zdravotná 

starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť, stomatologické služby a iné 

zdravotnícke služby v úhrnnej sume 574,6 mil. Sk (v roku 2006: 907,2 mil. Sk), 

• výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 109,0 mil. Sk (v roku 2006: 71,0 mil. Sk), 

• zdravotníctvo inde nezaradené ako sú napr. výdavky na zostavovanie, riadenie, 

koordináciu a dohľad nad rámcovými zdravotnými stratégiami, plánmi a programami, 

príprava a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie zdravotných služieb atď. 

v úhrnnej sume 27 486,0 mil. Sk (v roku 2006: 24 026,7 mil. Sk). 

 
 Oddiel 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo: na tieto potreby sa v štátnom rozpočte 

vyčlenilo 5 773,6 mil. Sk. Suma sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 6 248,0 mil. Sk. 

Dosiahnutými výdavkami vo výške 6 245,0 mil. Sk (v roku 2006: 7 043,3 mil. Sk) sa 

financovali služby poskytované jednotlivcom, domácnostiam, ako aj služby poskytované na 

kolektívnej báze v tomto prehľade: 

• 3 184,1 mil. Sk (v roku 2006: 3 729,8 mil. Sk) na poskytovanie kultúrnych služieb, 

riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami,  

• 1 161,4 mil. Sk (v roku 2006: 1 237,3 mil. Sk) na rekreačné a športové služby 

poskytované na prevádzkovanie a podporu  zariadení na aktívnu športovú činnosť a výdavky 

spojené s činnosťou športových občianskych združení a pod., 

• 1 185,4 mil. Sk (v roku 2006: 1 507,4 mil. Sk) na náboženské a iné spoločenské služby 

v podobe poskytovania zariadení a vybavenia pre náboženské a iné spoločenské služby 

vrátane podpory ich prevádzkovania, údržby a opráv, výplat duchovným a iným činiteľom 

náboženských inštitúcií, podpory vykonávania náboženských obradov a charitatívnych služieb 

ako aj podpory civilných, mládežníckych a sociálnych organizácií alebo odborov 

a politických strán,  

• 405,0 mil. Sk (v roku 2006: 357,3 mil. Sk) na vysielacie a vydavateľské služby, do 

ktorých patria vzťahy k Slovenskému rozhlasu, Slovenskej televízii a Tlačovej agentúre 

Slovenskej republiky a pod.,  

• 3,1 mil. Sk (v roku 2006: 2,6 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry 

a náboženstva, 

• 306,0 mil. Sk (v roku 2006: 208,9 mil. Sk) na činnosti v oblasti rekreácie, kultúry 

a náboženstva, ktoré neboli zatriedené inde: zostavovanie, riadenie, koordinácia 

a monitorovanie rámcových stratégií, plánovanie programov a rozpočtov, podpora športu, 

rekreácie, kultúry a náboženstva. 
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 Oddiel 09 - vzdelávanie: na potreby v odvetví vzdelávania sa v štátnom rozpočte 

vyčlenilo 47 293,9 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami mierne zvýšili na 47 469,9 

mil. Sk. Skutočné čerpanie týchto výdavkov dosiahlo 47 529,0 mil. Sk (v roku 2006: 45 005,0 

mil. Sk) a financovali sa nimi tieto potreby školstva: 

• predškolská výchova a základné vzdelanie 19 516,2 mil. Sk (v roku 2006: 18 110,0 

mil. Sk), 

• stredoškolské vzdelanie v gymnáziách vrátane osemročných a športových, v stredných 

odborných školách, stredných odborných školách umeleckého zamerania, stredných 

odborných učilištiach a odborných učilištiach, združených školách 13 009,1 mil. Sk (v roku 

2006: 12 470,5 mil. Sk), 

• vysokoškolské vzdelávanie a v jeho rámci prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského 

vzdelávania 10 846,9 mil. Sk (v roku 2006: 10 186,6 mil. Sk), 

• služby v školstve, poskytovanie pomocných služieb pridružených k školstvu, napr. 

v oblasti stravovania, dopravy, ubytovania, lekárskej a stomatologickej starostlivosti 

a nadväzných pridružených služieb žiakom a študentom a škôl v prírode 1 605,9 mil. Sk       

(v roku 2006: 1 753,1 mil. Sk), 

• vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne - sem patria vzdelávacie programy hlavne 

pre dospelých, ktoré nevyžadujú žiadne predchádzajúce vzdelanie, najmä odborný výcvik, 

jazykové školy, inštitúcie celoživotného vzdelávania a pod. 360,6 mil. Sk (v roku 2006: 515,2 

mil. Sk), 

• výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 103,0 mil. Sk (v roku 2006: 94,0 mil. Sk), 

• vzdelávanie inde nezatriedené, napr. zostavovanie, riadenie, koordinácia 

a monitorovanie rámcových vzdelávacích stratégií, plánov, programov a rozpočtov, 

príprava a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie vzdelávania vrátane 

udeľovania povolení pre vzdelávacie inštitúcie a pod. v úhrnnej výške 2 086,7 mil. Sk 

(v roku 2006: 1 875,4 mil. Sk), 

• pomaturitné  vzdelávanie 0,6 mil. Sk (v roku 2006: 0,2 mil. Sk). 

 
 Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie: výdavky na sociálne zabezpečenie sa rozpočtovali 

v celkovom objeme 48 508,0 mil. Sk. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa znížili na 

47 813,3 mil. Sk. V skutočnom plnení vo výške 47 461,5 mil. Sk (v roku 2006: 45 968,4 mil. 

Sk) sa premietli tieto druhy výdavkov: 
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• 23 642,5 mil. Sk (v roku 2006: 22 628,4 mil. Sk) na podporu rodiny a detí formou 

jednorazových príspevkov (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, jednorazové 

príspevky pestúnskej starostlivosti) a priamych opakovaných príspevkov (prídavky na deti, 

rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, odmena pestúna, sociálny príplatok, 

opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti atď.),  

• 8 399,9 mil. Sk (v roku 2006: 8 450,4 mil. Sk) na sociálnu pomoc občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi,  

• 5 461,8 mil. Sk (v roku 2006: 5 051,9 mil. Sk) na starobu - poskytovanie sociálnej 

ochrany v starobe, riadenie, prevádzkovanie alebo podpora takýchto programov sociálneho 

zabezpečenia,  

• 5 404,4 mil. Sk (v roku 2006: 5 259,2 mil. Sk) na chorobu, invaliditu a ťažké 

zdravotné postihnutie,  

• 120,9 mil. Sk (v roku 2006: 119,4 mil. Sk) na poskytovanie sociálnej ochrany vo 

forme dávok osobám pozostalým po zomretom (partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní),  

• 15,5 mil. Sk (v roku 2006: 16,4 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti sociálneho 

zabezpečenia,  

• 4 416,4 mil. Sk (v roku 2006: 4 442,7 mil. Sk) na sociálne zabezpečenie inde 

nezatriedené, napr. poskytovanie dávok obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných 

katastrôf v čase mieru, na podporu činností ako je zostavovanie, správa, koordinácia 

a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov v oblasti sociálneho 

zabezpečenia.  

 
2.2.3. Výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa programov 

Programové rozpočtovanie je nástroj na posilnenie strategického plánovania a riadenia. 

Je súčasťou zavádzania moderného systému riadenia verejných financií zodpovedajúceho 

súčasným potrebám. Programové rozpočtovanie triedi rozpočet výdavkov podľa programov 

a k týmto programom priraďuje disponibilné zdroje, pričom dôležitý je efekt a výsledky, ktoré 

tieto zdroje dokážu priniesť. Jednoznačná väzba poskytovaných zdrojov a dosahovaných 

výsledkov by mala zabezpečiť také využívanie zdrojov, aby smerovali do oblastí, kde prinesú 

spoločnosti najväčší prínos. Pri správnom uplatňovaní umožňuje tento systém  posilniť 

strednodobý charakter rozpočtovania, vyhnúť sa fiškálnemu stresu, zvýšiť efektívnosť 

použitia rozpočtových prostriedkov, zvýšiť transparentnosť štátneho rozpočtu 

a informovanosť o tom, do ktorých oblastí jeho zdroje smerujú.  
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V súčasnosti je vo všetkých rozpočtových kapitolách zavedené programové 

rozpočtovanie a stabilizované programy, ktoré vyjadrujú, na aký účel sa rozpočtové 

prostriedky vynakladajú. Zámerom programového rozpočtovania v rozpočtovom roku 2007 

a ďalších rokoch bolo skvalitňovať programové štruktúry v rozpočtových kapitolách najmä 

pokiaľ ide o formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré by bolo možné 

transparentne hodnotiť z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri plnení zámerov  štátneho 

rozpočtu.  

Výdavky štátneho rozpočtu realizované v rozpočtovom roku 2007 podľa konkrétnych 

programov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 13 

v tabuľkovej časti štátneho záverečného účtu. 

 

2.2.4. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov 

Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 boli rozpočtované sumou 310 471,5 mil. Sk 

v pôvodnom rozpočte, 306 913,7 mil. Sk v upravenom rozpočte a v skutočnosti dosiahli 

322 220,0 mil. Sk. Tvoria ich daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. 

O štruktúre úhrnných rozpočtových príjmov poskytujú prehľad nasledovné údaje: 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Druh príjmu 
mil. Sk % z celku mil. Sk % z celku mil. Sk % z celku

Daňové príjmy 248 007,0 79,9 248 007,0 80,8 258 239,0 80,1
Nedaňové príjmy 19 257,8 6,2 19 114,0 6,2 23 712,7 7,4
Granty a transfery 43 206,7 13,9 39 792,7 13,0 40 268,3 12,5
Príjmy spolu 310 471,5 100,0 306 913,7 100,0 322 220,0 100,0
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Z údajov je zrejmý relatívne stabilný podiel daňových príjmov na celkových 

rozpočtových príjmoch vo schválenom i upravenom rozpočte, ako aj v skutočnosti. Väčší 

rozptyl je pri nedaňových príjmoch, ktoré je vzhľadom na ich charakter obtiažnejšie 

rozpočtovať, a najmä pri grantoch a transferoch. Ich ťažisko tvoria príjmy z rozpočtu 

Európskej únie, ktoré sa čerpajú v závislosti od reálnych možností použitia na financovanie 

spoločných programov.  

Podrobné údaje o štruktúre príjmov štátneho rozpočtu v roku 2007 sú uvedené           

v  tabuľke na nasledujúcej strane. 
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                                                                                                                                                                                                                                             (v mil. Sk) 

100 - Daňové príjmy 200 - Nedaňové príjmy 300 - Granty a transfery Príjmy ŠR spolu 
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Zdroj 

schválený upravený
skutočnosť

schválený upravený 
skutočnosť

schválený upravený
skutočnosť

schválený upravený 
skutočnosť 

111 Rozpočtové prostriedky  248 007,0 248 007,0 258 239,0 19 252,9 19 096,4 22 196,9   223,3 267 259,9 267 103,4 280 659,2 

  Prostriedky EÚ spolu (vrátane 
spolufinancovania)        30,5 29 306,7 14 494,9 15 903,8 29 306,7 14 494,9 15 934,3 

113 Priame platby         4 901,3   4 901,3 0,0 0,0 
114 Rozvoj vidieka        961,6 693,5 1 517,2 961,6 693,5 1 517,2 
115 Európsky fond regionálneho rozvoja       1,1 6 125,2 2 971,3 3 035,5 6 125,2 2 971,3 3 036,6 
116 Európsky sociálny fond       28,2 4 688,3 1 862,3 2 236,0 4 688,3 1 862,3 2 264,2 

117 Európsky poľnohospodársky 
usmerňovací a záručný fond       0,4 1 639,4 1 670,2 1 648,6 1 639,4 1 670,2 1 649,0 

118 Finančný nástroj na usmerňovanie 
rybolovu        21,7 22,4 23,3 21,7 22,4 23,3 

119 Kohézny fond        3 164,0   3 164,0 0,0 0,0 

11H Transfer od ostatných subjektov 
verejnej správy        224,6 224,6  224,6 224,6 0,0 

11J Európsky poľnohospodársky záručný 
fond (2. programové obdobie)       0,8  4 723,2 5 152,4 0,0 4 723,2 5 153,2 

11K Európsky poľnohosp. fond pre roz-
voj vidieka (2. program. obdobie)         2 327,4 2 290,8 0,0 2 327,4 2 290,8 

11M Štrukturálne opatrenia (2. program. 
obdobie)        7 580,6   7 580,6 0,0 0,0 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov     11,4 25,9  11 397,8 9 624,7 0,0 11 409,2 9 650,6 

14 Zdroje z ostatných rozpočtových 
kapitol     1,4    147,0 0,0 1,4 147,0 

20 Štátne finančné aktíva        13 900,0 13 900,0 13 900,0 13 900,0 13 900,0 13 900,0 
35 Iné zdroje zo zahraničia          128,9 0,0 0,0 128,9 

70, 71 Iné zdroje     4,9 4,7 7,1    4,9 4,7 7,1 
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky       1 452,3   340,7 0,0 0,0 1 793,0 

   S P O L U 248 007,0 248 007,0 258 239,0 19 257,8 19 113,9 23 712,7 43 206,7 39 792,7 40 268,3 310 471,5 306 913,6 322 220,0 
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Rozpočtovými príjmami sa kryjú výdavky rozpočtu, ktoré boli na rok 2007 v pôvodnom 

rozpočte určené sumou 348 857,5 mil. Sk, v upravenom rozpočte 345 600,1 mil. Sk a v skutočnosti 

dosiahli 345 747,9 mil. Sk.  

O štruktúre zdrojov krytia úhrnných rozpočtových výdavkov poskytujú prehľad nasledovné 

údaje: 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Zdroj krytia výdavkov 
mil. Sk % mil. Sk % mil. Sk % 

Rozpočtové prostriedky 303 199,5 86,9 302 273,1 87,5 300 991,0 87,1
Prostriedky EÚ* 45 658,0 13,1 22 661,3 6,5 22 126,9 6,4
Ostatné zdroje** 0,0 0,0 20 665,7  6,0 22 630,0  6,5
Výdavky spolu 348 857,5 100,0 345 600,1 100,0 345 747,9 100,0

* vrátane spolufinancovania 
** Ide najmä o zdroje z predchádzajúcich rokov a zapojenie mimorozpočtových príjmov do financovania rozpočtových 
potrieb  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Z údajov vyplýva, že pri relatívne stabilnom podiele rozpočtových prostriedkov na 

financovaní rozpočtových výdavkov bolo zníženie podielu prostriedkov EÚ kompenzované 

zapojením zdrojov z predchádzajúcich rokov a mimorozpočtových prostriedkov. 

Podrobné údaje o štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov v roku 

2007 sú uvedené v nasledovnej tabuľke (v mil. Sk): 
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610 - Mzdy, platy, služ. príjmy 620 - Poistné a príspevok do 
poisťovní 630 - Tovary a služby 640 - Bežné transfery 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Zdroj 

schválený upravený
skutočnosť 

schválený upravený 
skutočnosť 

schválený upravený
skutočnosť 

schválený upravený 
skutočnosť 

111 Rozpočtové prostriedky  40 863,3 41 206,6 41 040,8 14 399,2 12 806,3 12 779,1 37 169,6 37 948,7 37 641,0 156 528,0 155 936,1 155 406,2 

  Prostriedky EÚ spolu (vrátane spolufin.)   161,6 161,6  39,9 39,6 11 342,9 845,4 698,6 17 309,6 13 188,6 12 809,2 

113 Priame platby           10 869,5     

114 Rozvoj vidieka  16,6 16,6  3,8 3,7 86,4 17,7 17,7 851,1 829,3 829,3 

115 Európsky fond regionálneho rozvoja  48,3 48,3  8,4 8,4 286,5 114,8 114,7 766,8 226,1 224,3 

116 Európsky sociálny fond  66,6 66,6  17,2 17,1 1 648,5 142,6 141,5 4 615,2 2 147,6 2 129,0 

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a  
záručný fond  29,9 29,9  10,4 10,4 379,0 372,4 372,4 27,3 12,3 12,3 

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu            0,3 0,3 

119 Kohézny fond                

11A Vnútorné politiky         5,4 4,1 18,1 13,9 14,4 

11B Rozp. prostriedky kapitoly na spolufinancovanie 
predvstupových fondov           5,4 4,7 4,7 

11C Vládne úvery  0,2 0,2  0,1  275,5 192,5 48,1 68,9 34,3 34,3 

11E  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus           39,4 39,4 38,3 

11J  Európsky poľnohospodársky záručný fond (2. 
programové obdobie)            6 946,9 6 597,6 

11K Európsky poľnohosp. fond pre rozvoj vidieka (2. 
programové obdobie)            2 921,7 2 921,7 

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus           47,9     

11M Štrukturálne opatrenia (2. programové obdobie)        8 667,0        

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 
 (2. programové obdobie)            12,1 3,0 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov  177,3 177,3  66,3 66,2  611,1 585,9  4 718,2 4 701,1 

14 Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol   9,9    3,7   114,4    1,2 

35 Iné zdroje zo zahraničia   28,5    10,0   69,5    8,6 

72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky   4,2    1,9   507,3    61,2 

   S P O L U 40 863,3 41 545,5 41 422,3 14 399,2 12 912,5 12 900,5 48 512,5 39 405,2 39 616,6 173 837,6 173 842,9 172 987,5 
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 pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany            
              
              

650 - Splácanie úrokov... 710 - Obstarávanie kapitálových 
aktív 720 - Kapitálové transfery Výdavky ŠR spolu 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Zdroj 

schválený upravený
skutočnosť

schválený upravený 
skutočnosť

schválený upravený 
skutočnosť

schválený upravený 
skutočnosť 

111 Rozpočtové prostriedky  32 992,0 30 172,9 29 998,6 9 378,4 9 247,4 9 221,0 11 869,0 14 955,1 14 904,3 303 199,5 302 273,1 300 991,0 
  Prostriedky EÚ spolu (vrátane spolufin.)     710,7 269,0 266,2 16 294,8 8 156,8 8 151,7 45 658,0 22 661,3 22 126,9 

113 Priame platby          10 869,5 0,0 0,0 
114 Rozvoj vidieka       410,4 33,8 33,8 1 347,9 901,2 901,1 
115 Európsky fond regionálneho rozvoja    699,2 127,5 127,5 5 319,1 3 063,8 3 059,5 7 071,6 3 588,9 3 582,8 
116 Európsky sociálny fond    1,6      6 265,3 2 374,0 2 354,2 

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a  
záručný fond       1 817,6 1 893,6 1 893,6 2 223,9 2 318,6 2 318,6 

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu       30,6 33,4 33,4 30,6 33,7 33,7 
119 Kohézny fond       3 736,0 134,1 134,1 3 736,0 134,1 134,1 
11A Vnútorné politiky    5,8 109,0 106,2  164,6 164,6 23,9 292,9 289,3 

11B Rozp. prostriedky kapitoly na spolufinancovanie 
predvstupových fondov       678,2 551,7 551,7 683,6 556,4 556,4 

11C Vládne úvery    4,1 32,5 32,5 4 302,9 2 281,8 2 281,0 4 651,4 2 541,4 2 396,1 

11E  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus          39,4 39,4 38,3 

11J  Európsky poľnohospodársky záručný fond  
(2. programové obdobie)          0,0 6 946,9 6 597,6 

11K Európsky poľnohosp. fond pre rozvoj vidieka  
(2. programové obdobie)          0,0 2 921,7 2 921,7 

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus          47,9 0,0 0,0 
11M Štrukturálne opatrenia (2. programové obdobie)          8 667,0 0,0 0,0 

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť  
(2. programové obdobie)          0,0 12,1 3,0 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov     2 892,8 2 876,0  12 200,0 12 187,4 0,0 20 665,7 20 593,9 
14 Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol      17,6    0,0 0,0 146,8 
35 Iné zdroje zo zahraničia      11,5    0,0 0,0 128,1 
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky      1 099,7   86,9 0,0 0,0 1 761,2 

   S P O L U 32 992,0 30 172,9 29 998,6 10 089,1 12 409,2 13 492,0 28 163,8 35 311,9 35 330,3 348 857,5 345 600,1 345 747,9 
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2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie 

Rok 2007 bol z pohľadu rozpočtových vzťahov SR a EÚ prvým rokom, v ktorom bolo 

možné čerpať prostriedky z prvého a zároveň druhého programového obdobia 2007-2013. 

Čerpanie finančných prostriedkov zo záväzkov daného obdobia v rámci niektorých fondov (napr. 

predvstupový fond PHARE) bolo rokom 2006 ukončené, avšak napr. pri štrukturálnych fondoch 

bude čerpanie finančných prostriedkov pokračovať až do roku 2009 a príjem záverečnej platby 

z EK sa predpokladá do roku 2011. Na čerpaní prostriedkov z EÚ sa významnou mierou 

podieľali aj finančné prostriedky z dobiehajúcich predvstupových fondov.  

Na základe porovnania skutočne odvedených prostriedkov SR do rozpočtu EÚ 

a prostriedkov poskytnutých z rozpočtu EÚ konečným prijímateľom/príjemcom pomoci môžeme 

štvrtý rok členstva SR v EÚ z pohľadu rozpočtových vzťahov hodnotiť pozitívne. V roku 2007 

získala SR o 9 671,6 mil. Sk finančných prostriedkov viac ako odviedla            (v mil. Sk).  

Skutočnosť 
2006 

Skutočnosť 
2007 

A Odvody a príspevky spolu 15 856,1 17 768,3
B=B1+B2 Príjmy z EÚ spolu 26 921,3 27 439,9

B1 Príjmy z EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu 20 420,7 25 528,6
B2 Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu 6 500,6 1 911,3

C=B-A Spolu 11 065,2 9 671,6
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

2.3.1 Príjmy z rozpočtu Európskej únie zaradené a nezaradené do príjmov štátneho 
rozpočtu 

 

Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a zaradené do príjmov štátneho rozpočtu boli 

rozpočtované vo výške 29 082,2 mil. Sk. Skutočné plnenie predstavuje  25 528,6 mil. Sk. 

Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov charakterizujú údaje nasledovnej tabuľky         

(v mil. Sk): 
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Rozpočet 2007 Skutočnosť 

2006 Schválený Upravený 
Skutočnosť 

2007 
Plnenie v 

% 
Rozdiel 

2007-2006 
Index 

2007/2006
 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Poľnohospodárske 
fondy spolu: 9 309,2 5 862,9 9 759,7 11 318,0 116,0 2 009,5 121,6
Záručná sekcia 
EAGGF 9 309,2 5 862,9 2 709,1 3 874,1 143,0 -5 434,4 41,6
EAGF 0,0 0,0 4 723,2 5 153,1 109,1 5 153,1 0,0
EAFRD 0,0 0,0 2 327,4 2 290,8 98,4 2 290,8 0,0
Štrukturálne 
operácie spolu: 10 672,8 15 638,6 15 908,5 14 210,6 89,3 3 537,8 133,1

Štrukturálne 
fondy* 9 657,0 12 474,6 13 439,9 11 742,0 87,36 2 085 121,6

Kohézny fond 1 015,8 3 164,0 2 468,6 2 468,6 100,0 1 452,8 243,0
Špeciálna 

kompenzačná 
platba 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Štrukturálne 
opatrenia (2. 
programové 

obdobie) 0,0 7 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu zaradené  
do príjmov ŠR  20 420,7 29 082,2 25 668,2 25 528,6 99,46 5 107,9 125,01
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka: *bez  vratiek a prostriedkov poskytnutých MF ČR 

 

Na príjmové účty Ministerstva pôdohospodárstva SR boli v roku 2007 pre záručnú sekciu 

EAGGF, EAGF a EAFRD prevedené prostriedky  vo výške 11 318,0 mil. Sk, z čoho 3 874,1 mil. 

Sk tvorili príjmy pre záručnú sekciu EAGGF, 5 153,1 mil. Sk pre EAGF a 2 290,8 mil. Sk pre 

EAFRD.  

Finančné prostriedky rozpočtované v štátnom rozpočte vo forme príjmov zo štrukturálnych 

fondov v rámci relevantných kapitol na rok 2007 predstavovali sumu 12 474,6 mil. Sk. Na 

základe schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu boli za rok 2007 prevedené na 

príjmové účty platobných jednotiek finančné prostriedky v celkovej sume 11 934,30 mil. Sk5), 

z toho suma 776,6 mil. Sk predstavuje súhrnné žiadosti o platbu schválené v roku 2006. 

K 31.12.2007 nebolo platobným jednotkám uhradených 15 súhrnných žiadostí o platbu 

schválených v roku 2007 v celkovej výške 301,2 mil. Sk, a to 6 súhrnných žiadostí o platbu za IS 

Interreg Poľsko - SR v celkovej výške 86 mil. Sk, 4 súhrnné žiadosti o platbu za IS Interreg 

Maďarsko – SR - Ukrajina vo výške 34,3 mil. Sk, 3 súhrnné žiadosti o platbu za IS Interreg SR - 

                                                 
5) Vrátane prostriedkov poskytnutých priamo MF ČR. 
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ČR vo výške 7,5 mil. Sk a 2 súhrnné žiadosti o platbu za SOP Priemysel a služby vo výške 173,4 

mil. Sk 

Prísun prostriedkov z rozpočtu EÚ na mimorozpočtový účet MF SR pre projekty 

Kohézneho fondu predstavoval 1 796,2 mil. Sk. Na základe splnenia podmienky pre žiadosť 

o zálohovú platbu (nakontrahované 20 % projektu) boli prijaté zálohové platby pre projekty 

Kohézneho fondu CCI 2004 SK 16 C PE 007 Bratislava - protipovodňová ochrana v Slovenskej 

republike (177,2 mil. Sk), CCI 2004 SK 16 C PE 005 Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí 

rieky Torysy na Slovensku (270,7 mil. Sk). Pre projekt CCI 2004 SK 16 C PE 001 Dodávka 

pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc bola prijatá druhá časť zálohovej platby (16,5 mil. 

Sk) na ktorú vznikol nárok po modifikácii rozhodnutia EK. Priebežné platby z EK sa v roku 2007 

neprijali pre projekty CCI 2004 SK 16 C PE 007 Bratislava - protipovodňová ochrana                  

v Slovenskej republike, CCI 2004 SK 16 C PE 003 Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a 

čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta na Slovensku 

a CCI 2004 SK 16 C PE 004 Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a 

zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku. Pri projektoch 

CCI 2004 SK 16 C PE 003 a CCI 2004 SK 16 C PE 004 neprebiehala v roku 2007 žiadna 

finančná realizácia. Do príjmov kapitoly MDPT SR bola zaradená suma 1 574,3 mil. Sk a do 

príjmov kapitoly MŽP SR suma 894,3 mil. Sk. 

Vyplácanie špeciálnej kompenzačnej platby z EÚ bolo rozpočtované a vyplatené v roku 

2006. 

Povstupové prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a nezaradené do príjmov štátneho 

rozpočtu sa predpokladali vo výške  2 838,2 mil. Sk. Skutočné plnenie týchto príjmov 

predstavuje 565,4 mil. Sk. 
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Podrobnú štruktúru týchto povstupových prostriedkov charakterizujú údaje nasledovnej 

tabuľky (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Interreg IIIB 
a IIIC 3,0 77,4 77,4 8,8 11,4 5,8 293,3
Vnútorné politiky 
EÚ v tom:  1 752,2 2 178,4 2 178,4 555,7 25,5 - 1 196,5 31,7

Vnútorné 
opatrenia 38,9 400,0 400,0 109,6* 27,4 70,7 281,7

Prechodný fond 348,4 530,5 530,5 298,4 56,2 -50,0 85,6
Budovanie 

Schengenských 
hraníc 691,8 1 097,9 1 097,9 0,0 0,0 -691,8 0,0

Odstavenie V1 JB 673,1 150,0 150,0 147,7 98,5 -525,4 21,9
Finančný 
mechanizmus 
EHP a Nórsky 
finančný 
mechanizmus 0,0 262,8 262,8 0,9 0,34 0,9 0,0
Švajčiarsky 
finančný 
mechanizmus 0,0 319,6 319,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 
nezaradené  do 
príjmov ŠR 1 755,2 2 838,2 2 838,2 565,4 19,9 -1 189,8 32,2
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka: *v tom príjem podľa §20 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy     

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámení. 

 

Vykazované nižšie príjmy finančných prostriedkov v roku 2007 oproti schválenému 

rozpočtu v rámci vnútorných opatrení nie je spôsobené oneskorením začiatku realizácie projektov 

alebo zdĺhavým procesom schvaľovania, ale problémom je nemožnosť zabezpečiť plné 

vykazovanie všetkých príjmov z vnútorných opatrení na úrovni SR. Táto skutočnosť je 

spôsobená tým, že vnútorné opatrenia sú projektovo orientované a koneční prijímatelia podpory 

(verejné inštitúcie a/alebo súkromné osoby) predkladajú návrhy projektov priamo EK.  

Prechodný fond zaznamenal v roku 2007 nižší prísun prostriedkov v porovnaní 

s predpokladom čerpania konečných prijímateľov vykázaným pri zostavovaní rozpočtu verejnej 

správy na roky 2007-2009. Na mimorozpočtové účty MF SR boli prijaté prostriedky z EÚ 

v celkovej výške 298,4 mil. Sk.  
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Keďže posledná paušálna platba z EK na budovanie Schengenských hraníc bola prijatá dňa 

28. novembra 2006, v roku 2007 prebiehalo už len čerpanie finančných prostriedkov 

z paušálnych platieb prijatých v rokoch 2004 až 2006. 

Finančné prostriedky na odstavenie JE V1 Jaslovské Bohunice plynú na Slovensko 

prostredníctvom fondu BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund), ktorého 

správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Finančné prostriedky sú z tohto fondu po 

podpísaní grantových dohôd preplácané slovenským príjemcom zahraničnej pomoci (t.j. 

Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.). V roku 2007 sa 

čerpalo 147,7 mil. Sk. 

Nižšie čerpanie projektov finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu bolo zapríčinené posunutím začiatkov realizácie schválených projektov spôsobené 

časovou náročnosťou hodnotenia projektov, prípravou Dohôd o poskytnutí grantu i národných 

Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Pri Švajčiarskom finančnom mechanizme doposiaľ nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných 

prostriedkov zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu zo strany slovenských 

prijímateľov pomoci. Rokovania medzi  Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou 

o podobe Rámcovej dohody, ktorá by umožnila implementáciu Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu v slovenských podmienkach, sa začalo v januári 2007 a dohoda bola úspešne 

podpísaná 20.12.2007.  

Z predvstupových fondov bola implementačným agentúram presunutá čiastka 1 345,9 mil. 

Sk a formou spolufinancovania zo štátneho rozpočtu čiastka 2 550,6 mil. Sk.  

Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov charakterizuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk):  

Fond 
Presun prostriedkov EÚ 

z mimorozpočtového účtu MF 
SR na Implementačnú agentúru 

Presun prostriedkov ŠR 
z mimorozpočtového účtu MF 

SR na Implementačnú agentúru 

PHARE 24,1 9,2

ISPA 1 321,8 2 541,4

Predvstupové fondy spolu 1 345,9 2 550,6
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Projekty PHARE FM 2003, ktorým bola udelená časová výnimka zo strany Európskej 

komisie v roku 2006  boli realizované prostredníctvom dvoch implementačných agentúr (ďalej 

len „IA“): Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (ďalej len „CFKJ“) a Národná agentúra 

pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“). Implementácia bola ukončená 

31.03.2007. 

V rámci presunu prostriedkov z Platobného orgánu na Platobnú jednotku (PJ), v zmysle 

Koncepcie systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézneho fondu, sa na celkovej sume 

presunu prostriedkov EÚ a ŠR podieľala PJ Ministerstva životného prostredia SR 58,38 % resp. 

40,85 % a PJ sektora dopravy (PJ Železníc SR a PJ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

SR) 41,62  %, resp. 59,15 %.  

 
2.3.2. Výdavky súvisiace s rozpočtom Európskej únie 

Odvody do rozpočtu EÚ sa rozpočtovali vo výške 15 493,5 mil. SK, výdavky na použitie 

prostriedkov z rozpočtu EÚ na realizáciu spoločných programov SR a EÚ vo výške 25 934,9 mil. 

SK a prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške  13 433,4 mil. Sk.  

 
2.3.2.1. Odvody a príspevky Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie 

Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie rozpočtované v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa (zdroj založený na DPH, zdroj založený na HND a podiel SR na 

korekcii Veľkej Británie) boli v štátnom rozpočte SR na rok 2007 schválené v sume 15 273,3 mil. 

Sk. V priebehu roka 2007 sa táto suma znížila viacerými rozpočtovými opatreniami spolu o sumu 

773,6 mil. Sk. Odvody zo zdroja založeného na DPH, zdroja založeného na HND a z podielu SR 

na korekcii Veľkej Británie dosiahli v roku 2007 sumu 14 499,8 mil. Sk. 

Okrem odvodov vlastných zdrojov z DPH, HND a korekcie Veľkej Británie odviedla SR 

do rozpočtu EÚ v roku 2007 aj tzv. tradičné vlastné zdroje (clo, poľnohospodárske poplatky 

a odvody z produkcie cukru) v sume 3 063,1 mil. Sk, čo predstavuje 75 % z vybranej sumy 

tradičných vlastných zdrojov. Odvody SR do rozpočtu EÚ predstavovali v roku 2007 celkovú 

sumu 17 562,9 mil. Sk. 
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Vzhľadom na to, že nové členské štáty EÚ majú podľa prístupovej zmluvy uhrádzať 

príspevky do Výskumného fondu uhlia a ocele v prvý pracovný deň prvého mesiaca príslušného 

roka (roky 2006 - 2009), SR uhradila svoj príspevok na rok 2008 v decembri 2007 v sume 205,4 

mil. Sk. V štátnom rozpočte SR na rok 2007 bola na tento účel rozpočtovaná suma 220,2 mil. Sk. 

V roku 2007 predstavovali odvody (vrátane tradičných vlastných zdrojov) a príspevky SR do 

rozpočtu EÚ spolu 17 768,3 mil. Sk. 

Podrobnú štruktúru  odvodov a príspevkov SR do rozpočtu EÚ zobrazuje nasledovná 

tabuľka (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Odvody do rozpočtu 
EÚ* 13 644,0 15 273,3 14 499,8 14 499,8 100,0 855,8 106,3
Príspevok SR do 
Výskumného fondu 
uhlia a ocele 140,0 220,2 220,2 205,4 93,3 65,4 146,7
Spolu odvody 
a príspevok SR 13 784,0 15 493,5 14 720,2 14 705,2 99,9 921,2 106,7
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka:  *bez tradičných vlastných zdrojov 

 

2.3.2.2. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

Na realizáciu spoločných programov SR a EÚ slúžili prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ 

a zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu (rozpočtované sumou 29 082,1 mil. Sk, skutočné 

plnenie 23 837,5 mil. Sk), predvstupové prostriedky a povstupové prostriedky nezaradené 

do výdavkov štátneho rozpočtu (rozpočet 4 433,4 mil. Sk, skutočné plnenie 3 434,7 mil. Sk).  
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Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov zobrazuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-
2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5=4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 

Poľnohospodárske 
fondy v tom: 9 044,8 5 862,9 9 639,8 9 290,5 96,4 245,7 102,7
Záručná sekcia 
EAGGF 9 044,8 5 862,9 2 589,2 2 589,2 46,3 -6 455,6 28,6
EAGF 0,0 0,0 4 723,2 4 373,9 92,6 4 373,9 0,0
EAFRD 0,0 0,0 2 327,4 2 327,4 100,0 2 327,4 0,0
Štrukturálne operácie 
v tom: 11 865,8 15 638,6 13 924,8 14 547,0 104,5 2 681,2 122,6

Štrukturálne fondy* 10 850,0 12 474,6 11 456,4 12 078,4 105,4 1 228,4 111,32
Kohézny fond 1 015,8 3 164,0 2 468,6 2 468,6 100,0 452,8 243,0

Štrukturálne opatrenia 
(2. programové 

obdobie) 0,0 7 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu zaradené do 
výdavkov ŠR 20 910,6 29 082,1 23 564,8 23 837,5 101,2 2 926,9 114,0
Interreg IIIB a IIIC 3,0 77,4 77,4 8,8 11,4 5,8 293,3
Vnútorné politiky 1 399,6 2 178,4 2 178,4 1 928,2 88,5 528,6 137,8
Predvstupové fondy 4 841,4 1 595,2 1 595,2 1 496,8 93,8 -3 344,6 30,9
Finančný 
mechanizmus EHP 
a Nórsky finančný 
mechanizmus 0,0 262,8 262,8 0,9** 0,3 0,9 0,0
Švajčiarsky finančný 
mechanizmus 0,0 319,6 319,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu nezaradené  do 
výdavkov ŠR 6 244,0 4 433,4 4 433,4 3 434,7 77,5 -2 809,3 55,0
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka: *skutočnosť 2006=schválené a uhradené súhrnné žiadosti o platbu, predfinancovanie a zálohové                      

platby nezúčtované k 31.12.2007 
                    ** predplatenie prostriedkov donorov zo ŠR 

Na základe uplatňovania mechanizmov finančného riadenia štrukturálnych fondov pri 

realizácii spoločných programov SR a EÚ čerpanie finančných prostriedkov vo forme výdavkov 

štátneho rozpočtu v rámci relevantných kapitol zodpovedá sume prostriedkov EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie. Tieto finančné prostriedky platobná jednotka ako vnútorná 

organizačná jednotka kapitoly poskytla konečným prijímateľom projektov štrukturálnych fondov 

na základe úhrady prostriedkov platobným príkazom a úpravou rozpočtu, resp. presunom 

prostriedkov formou rozpočtového opatrenia. Čerpanie vo vzťahu k štátnemu rozpočtu zahrňuje 

aj výdavky, ktoré sú poskytované konečným prijímateľom formou zálohovej platby 
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a predfinancovania, t.j. ktoré až do momentu ich zúčtovania  a schválenia v súhrnnej žiadosti 

o platbu nie sú kryté príjmami EÚ.  

Štruktúru uvedených prostriedkov zobrazuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk):  

Schválený rozpočet  2007 Skutočnosť 2007 – údaje platobného orgánu 
pre štrukturálne fondy* Platobné 

jednotky 
EÚ ŠR EÚ ŠR** 

MPSVR SR 3 950,7 1 227,5 2 421,1 884,4
MŠ SR 737,6 349,6 482,7 226,9
MP SR 1 661,1 593,3 1 864,8 772,0
MVRR SR 1 936,7 712,5 2 383,4 270,1
MDPT SR 1 555,9 0 2 293,2 720,6
MŽP SR 951,5 439,1 1 181,2 25,8
MH SR 1 681,1 1 083,6 1 783,4 467,9
Spolu 12 474,6 4 405,6 12 409,8 3 367,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka: 
* bez zohľadnenia vrátených prostriedkov z titulu nezrovnalostí a vratiek 
** bez spolufinancovania z úveru EIB 
 

2.3.2.2.1. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie zaradených do výdavkov 

štátneho rozpočtu 

A. Poľnohospodárske fondy 

Slovensko mohlo v roku 2007 čerpať finančné prostriedky zo záručnej sekcie EAGGF, 

EAGF a EAFRD. 

Podrobnejšie údaje o výdavkoch zo záručnej sekcie EAGGF, EAGF a EAFRD sú uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách (v mil. Sk):  

 
Rozpočet 2007Skutočnosť 

2006 Schválený Upravený
Skutočnosť 

2007
Plnenie v 

% 
Rozdiel 

2007-2006 
Index 

2007/2006
 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100
Rozvoj vidieka 3 732,8 961,6 2 548,1 2 548,1 100,0 - 1 184,7 68,3
Priame platby 4 406,4 4 901,3 41,1 41,1 100,0 -4 365,3 0,93
Trhovo orientované 
výdavky 905,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -905,5 0,0

Záručná sekcia 
EAGGF spolu 
prostriedky z EÚ 

9 044,7 5 862,9 2 589,2 2 589,2 100,0 - 6 455,5 28,6
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Trhovo orientované 
výdavky 0,0 0,0 567,5 218,2 38,4 218,2 0,0

Priame platby 0,0 0,0 4 155,7 4 155,7 100,0 4 155,7 0,0

EAGF spolu 
prostriedky z EÚ 0,0 0,0 4 723,2 4 373,9 92,6 4 373,9 0,0

Rozvoj vidieka 0,0 0,0 2 327,4 2 327,4 100,0 2 327,4 0,0
EAFRD spolu 
prostriedky z EÚ 0,0 0,0 2 327,4 2 327,4 100,0 2 327,4 0,0

Spolu prostriedky 
EÚ 9 044,7 5 862,9 9 639,8 9 290,5 96,4 245,7 102,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Rozvoj vidieka 1 021,7 386,3 530,1 717,3 135,3 -304,4 70,2
Priame platby 3 038,9 5 968,4 871,2 871,2 100,0 - 2 167,7 28,7
Záručná sekcia 
EAGGF spolu 
spolufinancovanie  
zo ŠR 

4 060,6 6 354,2 1 401,3 1 588,5 113,4 -2 472,1 39,1

Trhovo orientované 
výdavky 0,0 0,0 14,4 14,4 100,0 14,4 0,0

Priame platby 0,0 0,0 2 223,6 2 223,6 100,0 2 223,6 0,0

EAGF spolu 
spolufinancovanie  
zo ŠR 

0,0 0,0 2 238,0 2 238,0 100,0 2 238,0 0,0

Rozvoj vidieka 0,0 0,0 594,3 594,3 100,0 594,3 0,0

EAFRD spolu 
spolufinancovanie  
zo ŠR 

0,0 0,0 594,3 594,3 100,0 594,3 0,0

Spolu prostriedky 
ŠR 4 060,6 6 354,2 4 233,6 4 420,8 104,4 360,2 108,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Čerpanie výdavkov záručnej sekcie EAGGF k 31.12.2007 predstavovalo 2 589,2 mil. Sk 

financovaných zo zdrojov EÚ.  

V roku 2007 sa vyčerpali priame platby  v celkovom objeme 41,1 mil. Sk, čo k upravenému 

rozpočtu výdavkov EÚ predstavuje plnenie 100 %. 

Čerpanie výdavkov na opatrenia Plánu rozvoja vidieka k 31.12.2007 predstavovalo objem 

3 265,4mil. Sk, z toho  zdroje z EÚ vo výške 2 548,1 mil. Sk.  
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Čerpanie výdavkov EAGF k 31.12.2007 predstavovalo 4 373,9 mil. Sk financovaných 

zo zdrojov EÚ.  

V roku 2007 sa vyčerpali priame platby  v celkovom objeme 6 379,3 mil. Sk, čo k 

upravenému rozpočtu predstavuje plnenie 100 %, z toho  zdroje z EÚ predstavujú výšku 4 155,7 

mil. Sk.  

Čerpanie trhovo orientovaných výdavkov k 31.12.2007 predstavovalo objem 232,6 mil. Sk, 

z toho  zdroje z EÚ boli vo výške 218,2 mil. Sk.  

Čerpanie výdavkov EAFRD k 31.12.2007 predstavovalo 2 921,7 mil. Sk z toho  zdroje 

z EÚ boli vo výške 2 327,4 mil. Sk. 

 

B. Štrukturálne operácie 

Podrobnejšie údaje o tejto skupine výdavkov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách (v mil. 

Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5=4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Štrukturálne fondy 11 258,6 12 474,6 11 456,4 12 409,8 108,3 1 151,2 110,2
Kohézny fond 1 015,8 3 164,0 2 468,6 2 468,6 100,0 1 452,8 243,0
Štrukturálne operácie 
spolu prostriedky z EÚ 12 274,4 15 638,6 13 925,0 14 878,4 106,9 2 604,0 121,2
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
Poznámka: * bez spolufinancovania z úveru EIB 

 

Finančné prostriedky zabezpečené v štátnom rozpočte vo forme výdavkov na štrukturálne 

fondy v rámci relevantných kapitol na rok 2007 predstavovali sumu 16 880,2 mil. Sk, z toho EÚ 

zdroje 12 474,6 mil. Sk a zdroje ŠR 4 405,6 mil. Sk. K 31.12.2007 stav čerpania prostriedkov EÚ 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007* 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5=4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Štrukturálne fondy 4 902,6 4 405,6 4 085,8 3 367,7 82,4 -1 534,9 68,7
Kohézny fond 356,9 846,0 739,8 739,8 100,0 382,9 207,3
Štrukturálne operácie 
spolu spolufinancovanie 
zo ŠR* 5 259,5 5 251,6 4 825,6 4 107,5 85,1 -1 152,0 78,1
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a ŠR predstavoval sumu 15 777,5 mil. Sk, z toho prostriedky EÚ v sume  12 409,8 mil. Sk 

a prostriedky ŠR vo výške 3 367,7 mil. Sk.  

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR zodpovedá sume prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie, ktoré platobná jednotka ako vnútorná organizačná jednotka kapitoly poskytla 

konečným prijímateľom na základe úhrady prostriedkov platobným príkazom a úpravou 

rozpočtu, resp. presunom prostriedkov formou rozpočtového opatrenia k 31.12.2007. Čerpanie vo 

vzťahu k štátnemu rozpočtu zahrňuje aj výdavky, ktoré sú poskytované konečným prijímateľom 

formou zálohovej platby a predfinancovania, t. j. ktoré až do momentu ich zúčtovania a 

schválenia v súhrnnej žiadosti o platbu nie sú kryté príjmami EÚ.  

Zmluva medzi SR a EIB na podporný rámcový úver na spolufinancovanie štrukturálnych 

fondov vo výške 95 mil. EUR bola podpísaná dňa 01.04.2004. Čerpanie úveru z EIB sa 

zrealizovalo 1 tranžou dňa 06.08.2004 v celkovej výške 95 mil. EUR, čo predstavuje 3 813,8 mil. 

Sk. Na základe bilaterálnych medzirezortných zmlúv MF SR s MH SR, MŽP SR a MVRR SR 

(ostatné ministerstvá z úveru EIB nečerpajú) bolo v roku 2006 zahájené čerpanie prostriedkov z 

daného úveru. 

V rámci Kohézneho fondu bolo EK schválených 9 projektov, z čoho 7 je v sektore 

životného prostredia a 2 sektore dopravy. Do 31. 12. 2007 boli na účty platobného orgánu 

pripísané finančné prostriedky predstavujúce 30,53 % (123,7 mil. EUR) z celkovej alokácie 

prostriedkov EÚ. 

 
2.3.2.2.2. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradených do výdavkov 

štátneho rozpočtu 

A. Predvstupové fondy 

V roku 2007 SR pokračovala v čerpaní finančných prostriedkov v rámci predvstupových 

fondov PHARE a ISPA (čerpanie predvstupového fondu SAPARD bolo ukončené 31.12.2006). 

V prípade projektov PHARE bola zo strany EK v roku 2006 udelená časová výnimka trom 

projektom implementovaným implementačnými agentúrami Centrálna finančná a kontraktačná 

jednotka a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, čím došlo k posunutiu 
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implementácie do 31.03.2007. Čerpanie prostriedkov spolufinancovania z výdavkového účtu 

VPS bolo ukončené v roku 2006. 

Podrobnejšie údaje o čerpaní prostriedkov EÚ z úrovne IA za jednotlivé fondy sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-
2006 

Index 
2007/2006 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
PHARE 1 624,2 0,0 0,0 28,0 0,0 -1 596,2 0,0
ISPA 2 721,2 1 595,2 1 595,2 1 468,8 92,1 - 1 252,4 54,0
SAPARD 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -496,0 0,0
Predvstupové 
fondy spolu 4 841,4 1 595,2 1 595,2 1 496,8 93,8 -3 344,6 30,9

                       Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobnejšie údaje o čerpaní prostriedkov spolufinancovania z výdavkového účtu kapitoly 

VPS za  jednotlivé fondy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-
2006 

Index 
2007/2006  

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
ISPA 3 466,3 683,6 556,5 556,5 100,0 -2 909,8 16,0
PHARE 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -105,1 0,0
SAPARD 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,7 0,0
Spolufinancovanie 
zo štátneho 
rozpočtu spolu 3 620,1 683,6 556,5 556,5 100,0 -3 063,6 15,4

                    Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V programe ISPA je celkovo schválených 32 projektov, z čoho 26 je v sektore životného 

prostredia a 6 v sektore dopravy. K 31.12.2007 boli ukončené 4 projekty technickej asistencie, 

jeden investičný projekt v sektore dopravy a dva investičné projekty v sektore životného 

prostredia. Čerpanie prostriedkov v priebehu roka môžeme hodnotiť ako primerané k stavu 

realizácie projektov. V prípade ukončených projektov došlo k vyžiadaniu prostriedkov EÚ aj 

formou záverečných platieb. Výnimkou je projekt 2000/SK/16/P/PE/002 Rozšírenie čistiarne 

odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra, ktorý bol ukončený k 31.12.2007 a pre ktorý 

bude záverečná platba vyžiadaná v 1. polroku 2008. 

V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 bolo na úhrady faktúr zhotoviteľom realizujúcim 

projekty ISPA za prostriedky EÚ vyplatených celkom 2 461,9 mil. Sk. Rozdiel medzi prijatými 

a vyplatenými zdrojmi bol krytý príjmami z EÚ na účet MF SR v predchádzajúcich rokoch 



  
59 

 
 

a príjmami zo štátneho rozpočtu pri dosiahnutí hranice 80 % príspevku EÚ pri viacerých 

projektoch, resp. predfinancovaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu v prípade projektov, 

u ktorých bolo nedostatočné krytie zo zdrojov EÚ. 

Na projekty ISPA boli od začiatku implementácie do konca roku 2007 vyplatené faktúry 

v celkovej výške 544,7 mil. EUR, čo predstavuje celkom 79,65 % z celkovej alokácie, z toho 

časť za prostriedky EÚ predstavuje sumu 285,8 mil. EUR, čo je 79,04 % z celkovej alokácie za 

prostriedky EÚ (neproporcionalita vo vyplácaní prostriedkov je spôsobená predfinancovaním 

prostriedkov EÚ zo štátneho rozpočtu). 

 

B. Vnútorné politiky EÚ 

Podrobnejšie údaje o tejto skupine výdavkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 

Rozpočet 2007 Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 1 7=4/1*100 
Vnútorné opatrenia 38,9 400,0 400,0 119,9 30,0 81,0 308,2
Prechodný fond 230,2 530,5 530,5 373,0 70,3 142,8 162,0
Budovanie 
Schengenských hraníc 457,4 1 097,9 1 097,9 1 287,6 117,3 830,2 281,5
Odstavenie bloku V1 
JE Jaslovské Bohunice 673,1 150,0 150,0 147,7 98,5 -525,4 21,9
Vnútorné politiky 
EÚ spolu 1 399,6 2 178,4 2 178,4 1 928,2 88,5 528,6 137,8

             Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Vykazované nižšie čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v rámci vnútorných 

opatrení v roku 2007 oproti schválenému rozpočtu nie je spôsobené problémami vyplývajúcimi z 

oneskoreného začiatku realizácie projektov alebo zdĺhavého procesu schvaľovania, ale 

problémom je takmer nemožnosť zabezpečiť plné vykazovanie všetkých príjmov z vnútorných 

opatrení na úrovni SR. Vnútorné opatrenia sú projektovo orientované a koneční prijímatelia 

podpory (verejné inštitúcie a/alebo súkromné osoby) predkladajú návrhy projektov priamo EK. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je možné stanoviť reálne čerpanie až po zverejnení Správy EK 

o alokácii výdavkov rozpočtu EÚ podľa jednotlivých členských krajín, ktorá je publikovaná 

v septembri daného roka. Až na základe tejto správy v septembri 2008 bude možné stanoviť 

reálnu výšku čerpania v roku 2007.  
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MF SR poskytlo v priebehu roka 2007 IA CFKJ prostriedky na financovanie projektov 

spadajúcich do štyroch Rozhodnutí EK v rámci Prechodného fondu (Národný program 2004, 

Posilnenie vonkajšej hranice EÚ 2004, Národný program 2005 a Národný program 2006). 

Čerpanie prostriedkov spolufinancovania z výdavkového účtu kapitoly VPS dosiahlo čiastku 12,7 

mil. Sk, čo predstavuje 70,2 % a čiastku 4,8 mil. Sk z prostriedkov predchádzajúceho roku (94,1 

% z rozpočtovaných prostriedkov). IA CFKJ bolo z mimorozpočtových účtov MF SR v priebehu 

roka 2007 vyplatených 373,0 mil. Sk (70,3 %) z prostriedkov Prechodného fondu 2004, 2005 a 

2006 poskytnutých EK a 19,3 mil. Sk z celkovej sumy 23,2 mil. Sk (83,2 %) prostriedkov 

spolufinancovania. IA CFKJ vyplatila v priebehu roka 2007 konečným  prijímateľom/ 

dodávateľom z prijatých prostriedkov EÚ z Odboru platieb 320,4 mil. Sk. Hlavnými príčinami 

nižšej miery čerpania oproti plánu boli predovšetkým tieto skutočnosti: 

  nepresné plánovanie rezortov a IA, 

  IA CFKJ sa v priebehu roku 2007 zameriavala na ukončovanie kontrahovania projektov 

Prechodného fondu 2005, 

  posilňovanie výmenného kurzu Sk voči EUR (apreciáciou slovenskej meny dochádza 

k zníženiu nárokov na prostriedky spolufinancovania pri prepočte na EUR). 

V roku 2007 zo strany EK nebola poukázaná žiadna platba na účet Centrálnej platobnej 

jednotky MV SR pre Schengenský prechodný fond. Na úhradu výdavkov Schengenského 

prechodného fondu boli v roku 2007 použité finančné prostriedky z prvej, druhej a tretej 

paušálnej platby prijatých v rokoch 2004 až 2006. Výdavky v roku 2007 predstavovali celkovú 

sumu 1 287,6 mil. Sk. Čerpanie Schengenského prechodného fondu bolo v súlade s Rozhodnutím 

komisie o finančnom príspevku zo Schengenského fondu pre SR na rok 2006 k 31.12.2007 

ukončené. 

Finančné prostriedky na odstavenie JE V1 Jaslovské Bohunice plynú na Slovensko 

prostredníctvom fondu BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund), ktorého 

správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Finančné prostriedky sú z tohto fondu po 

podpísaní grantových dohôd preplácané slovenským príjemcom zahraničnej pomoci (t.j. 

Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.). V roku 2007 sa 

čerpalo 147,7 mil. Sk.  
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C. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

Čerpanie prostriedkov finančného mechanizmu EHP a NFM začalo v priebehu roka 2007 

iba v rámci technickej asistencie, kde sú konečnými  prijímateľmi ÚV SR a MF SR. Slovenská 

republika predfinancovala prostriedky donorov určené na technickú asistenciu zo zdrojov 

štátneho rozpočtu pre ÚV SR vo výške 10,2 mil. Sk. Tieto prostriedky budú v priebehu roka 2008 

refundované zo strany Úradu pre finančný mechanizmus.  

Nižšie čerpanie projektov FM EHP a NFM bolo zapríčinené posunutím začiatkov realizácie 

schválených projektov spôsobené časovou náročnosťou hodnotenia projektov, prípravou Dohôd 

o poskytnutí grantu i národných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

D. Finančná obálka 

Finančná obálka slúži na financovanie náhrad cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou 

zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ. V roku 2007 boli uhradené 

žiadosti v celkovej hodnote 26,3 mil. Sk. Počiatočný stav prostriedkov predstavoval 26,3 mil. Sk 

(nevyčerpané prostriedky zo všeobecného rozpočtu EÚ z roku 2006).  
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2.4. Schodok štátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2007 

V zmysle § 5 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách sa na 

financovanie preklenutia nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu 

príslušného rozpočtového roka vykonávajú finančné operácie na domácom finančnom trhu 

a zahraničných finančných trhoch prijímaním úverov, vydávaním štátnych cenných papierov 

a inými činnosťami súvisiacimi s financovaním schodku štátneho rozpočtu. 

Zákon č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 stanovil celkové príjmy štátneho 

rozpočtu 310 471,5 mil. Sk, celkové výdavky 348 857,5 mil. Sk a schodok štátneho rozpočtu 

38 386,0 mil. Sk. Skutočne príjmy štátneho rozpočtu dosiahli v roku 2007 výšku 322 220,0 mil. 

Sk, výdavky 345 748,0 mil. Sk, deficit štátneho rozpočtu ku koncu roka dosiahol 23 528,0 mil. 

Sk. Pri porovnaní s minuloročným schodkom jeho hodnota klesla o 8 150,0 mil. Sk. Vývoj 

schodku resp. prebytku štátneho rozpočtu za roky 2007 a 2006 uvádzame v nasledujúcom grafe 

(v mil. Sk): 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARDAL 

K schodku štátneho rozpočtu v roku 2007 došlo v prvých dňoch januára v dôsledku 

pomalšieho plnenia príjmov v porovnaní s čerpaním výdavkov. Takmer celý mesiac saldo 

štátneho rozpočtu vykazovalo záporné hodnoty, avšak na konci januára sa dostalo na niekoľko 

dní na plusové hodnoty spôsobené predovšetkým príjmami zo spotrebných daní a dane z pridanej 

hodnoty. 

Od 1. februára malo saldo štátneho rozpočtu podobu deficitu až do 25. júla. V tomto období 

bola maximálna výška schodku zaznamenaná dňa 25. mája a to 26 310 mil. Sk. Ku koncu júla 
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nastal prebytok salda štátneho rozpočtu ale len na niekoľko dní a na začiatku augusta opäť 

vykazoval záporné hodnoty. Takýto trend vývoja salda štátneho rozpočtu pokračoval aj 

v nasledujúcich mesiacoch okrem septembra, kedy hospodárenie štátneho rozpočtu za tretí 

štvrťrok vykázalo deficit  615 mil. Sk. Ku koncu mesiacov október a november sa dosiahli 

prebytky štátneho rozpočtu. V decembri začal deficit štátneho rozpočtu narastať a k poslednému 

dňu roka dosiahol 23 528 mil. Sk. Vývoj príjmov, výdavkov a schodku resp. prebytku štátneho 

rozpočtu v roku 2007 znázorňuje nasledujúci graf (v mil. Sk). 
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    Zdroj: ARDAL 
 

Schodok štátneho rozpočtu sa v priebehu roka financoval pôžičkovými operáciami vo 

forme prijatých úverov, emisiami štátnych dlhopisov a krátkodobými pôžičkami od Štátnej 

pokladnice. 

V roku 2007 sa na domácom kapitálovom trhu neuskutočnili aukcie štátnych 

pokladničných poukážok, nakoľko na financovanie deficitu bolo k dispozícii dostatok iných 

voľných finančných zdrojov zo Štátnej pokladnice. Vzhľadom na priaznivý vývoj schodku v roku 

2007 podobne ako v roku 2006 boli štátne pokladničné poukážky emitované do vlastného 

portfólia a používané výnimočne na krátkodobé refinancovanie potrieb ministerstva financií 

v prípade výraznejších výkyvov likvidity. Za účelom vykonávania REPO transakcií sa 

uskutočnili iba dve emisie štátnych pokladničných poukážok do vlastného portfólia.  

Počas roka bol dočasný nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu 

financovaný prostredníctvom osobitného účtu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity vedený 

v Štátnej pokladnici, na ktorom sa sústreďovali všetky prostriedky účelovo určené nie len na 
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splátky istín štátneho dlhu, ale aj na priebežné krytie schodku štátneho rozpočtu. V prípade, ak 

z prefinancovania štátneho dlhu a priebežného schodku štátneho rozpočtu na tomto účte vznikol 

kreditný zostatok, tieto voľne peňažné prostriedky boli zhodnocované na peňažnom trhu 

a výnosy z tohto zhodnocovania vo forme kreditných úrokov boli odvedené do príjmov štátneho 

rozpočtu. 

Ku koncu roka 2007 schodok štátneho rozpočtu bol krytý týmito účelovými prostriedkami 

(v mil. Sk): 

             2007    2006 
 prijatými úvermi        3 022,0   1 414,5 

 prostriedkami z emisií štátnych dlhopisov  13 773,8                  0,0 

 prijatými pôžičkami od Štátnej pokladnice   6 732,2          30 263,4 
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3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami 
 
 V zmysle § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na krytie 

nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na 

krytie zníženia rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.  

 Národná rada SR zákonom č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 schválila 

výšku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

 
 Schválený 

rozpočet  
Upravený 
rozpočet  Skutočnosť

Rezervy spolu 2 201 755 950 533     1 011 558
    
v tom:    
- rezerva vlády SR  200 000 68 903 *141 597
    
- rezerva predsedu vlády SR   125 000 160 000 160 016 
    
- rezerva na prostriedky Európskej únie  a odvody Európskej únii 1 876 755 721 630 709 945

   * v tom: 131,1 mil. Sk uvoľnené rozpočtovými opatreniami a 10,5 mil. Sk platobnými poukazmi 
    Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 
 

3.1. Použitie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 

 
 Rezerva vlády SR je určená na krytie nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich 

so zabezpečením plnenia vnútorných a zahraničných úloh Slovenskej republiky. Na rok 2007 sa 

rozpočtovala sumou 200,0 mil. Sk. O použití týchto prostriedkov rozhoduje vláda na návrh 

ministra financií.  

 Prehľad o použití prostriedkov rezervy vlády SR poskytujú údaje nasledovnej tabuľky        

(v tis. Sk): 
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Účel Suma 

1. ÚV SR - na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR za rok 2007 1 500
     (uznesenie vlády SR č. 80 z 31. 01. 2007) 
 
2. MO SR - na odškodnenie pozostalých po obetiach mimoriadnej udalosti vo  
    Vojenskom opravárenskom podniku, a.s. Nováky 10 000

    (uznesenie vlády SR č. 275 zo 14. 03. 2007) 
 
3. ÚV SR - na financovanie činnosti Národného konventu O Európskej únii  
     v roku 2007 3 000

    (uznesenie vlády SR č. 333 z 11. 04. 2007) 
 
4. MZV SR - na príspevky SR do rozpočtu Organizácie  Severoatlantickej   
    zmluvy na výstavbu nového sídla  NATO za roky 2004 – 2007 17 286

    (uznesenie vlády SR č. 348 z 18. 04. 2007) 
 
5. MH SR - na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na výstave EXPO  
    Zaragoza 2008 a na príspevky vystavovateľom 20 000

    (uznesenie vlády SR č. 496 zo 06. 06. 2007) 
 
6. MV SR - na činnosť sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre územnú  
    samosprávu na rok 2007 1 500

    (uznesenie vlády SR č. 752 z 05. 09. 2007) 
 
7. MV SR - na úhradu výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré  
    vznikli následkami zosuvov pôd na území Slovenskej republiky 34 043

    (uznesenie vlády SR č. 831 z 03. 10. 2007) 
 
8. MK SR - pre Slovenský rozhlas na zabezpečenie vysielania programov  
    v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území 
    Slovenskej republiky na rok 2007 

45 400

    (uznesenie vlády SR č. 872 z 11. 10. 2007) 
 
9. MO SR - vrátenie finančných prostriedkov, ktoré neboli použité na  
    odškodnenie pozostalých po obetiach mimoriadnej udalosti vo Vojenskom  
    opravárenskom podniku, a.s. Nováky 

-1 000

    (uznesenie vlády SR č. 275 zo 14. 03. 2007) 
 
10. MZV SR -  vrátenie prostriedkov, ktoré boli účelovo určené na úhradu  
      príspevkov SR do rozpočtu Organizácie Severoatlantickej zmluvy na  
      výstavbu nového sídla NATO za roky 2004 - 2007 z dôvodu vzniknutej  
      úspory v súvislosti s posilňovaním Sk voči zahraničným menám 

-632

      (uznesenie vlády SR č. 348 z 18. 04. 2007) 
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11. Košický samosprávny kraj – sanácia zosuvu časti cesty  III/018187 pri obci  
      Richnava 10 000

      (uznesenie vlády SR č. 1104 z 19. 12. 2007) 
 
12. Združenie miest a obcí Slovenska - na aktivity spojené  s prípravou  
      samosprávy na prechod na EURO 500

      (uznesenie vlády SR č. 1104 z 19. 12. 2007) 
 
13. MH SR - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov, ktoré boli uvoľnené na  
      zabezpečenie oficiálnej účasti SR na výstave EXPO Zaragoza -20 000

      (uznesenie vlády SR č. 496 zo 06. 06. 2007) 
 
14. MH SR - na podporu projektu SAMSUNG  20 000
      (uznesenie vlády SR č. 1104 z 19. 12. 2007) 
 
   S p o l u  141 597

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 
 Rezerva  predsedu vlády SR v sume 125 mil. Sk  sa v súlade s § 10 ods. 2 písm. b)  zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády 

SR. O použití prostriedkov rozhoduje predseda vlády. V roku 2007 sa tieto účelové prostriedky 

čerpali na nasledovné účely (v Sk): 
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Žiadateľ Účel použitia Poukázaná 
suma v Sk 

1 Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku podpora podujatia "Zlatý Amos 2006/2007", úhrada výdavkov v rámci celoslovenského kola  200 800 

2 Mária Vachová, Lipová pri Nových 
Zámkoch 

dobudovanie kúpeľne, výdavky spojené s chodom domácnosti a výdavky na lieky, ošatenie 
a obuv 40 000 

3 Helena Riečičiarová, Bratislava liečba syna 15 000 
4 Mesto Michalovce pre domov dôchodcov na rozšírenie počítačového pracoviska pre seniorov 150 000 
5 Obec Tesárske Mlyňany pre materskú školu na výmenu okien a dverí 200 000 
6 Obec Svetlice, okr. Medzilaborce udržanie prevádzky sociálneho zariadenia 50 000 
7 Banskobystrický samosprávny kraj pre Stredné odborné učilište poľnohospodárske na opravu strechy 100 000 
8 Vydavateľstvo úsmev Partizánske vydanie knihy 10 000 
9 Obec Zemplínske Hámre zakúpenie kotla na drevo 70 000 
10 Matilda Bystrianska, Martin obnova domácich elektrospotrebičov, lieky, chod domácnosti 40 000 

11 Mesto Gelnica zakúpenie a osadenie 5 kusov unimobuniek pre mesto na zabezpečenie bývania pre rodiny, 
ktoré prišli následkom požiaru o byty  900 000 

12 Tatiana Smoroňová, Nová Ľubovňa dobudovanie kúpeľne, výdavky spojené s chodom domácnosti, nedoplatok za plyn, ošatenie 
pre deti 20 000 

13 Obec Horný Pial úhrada nezaplatenej faktúry 100 000 
14 Zuzana Janošťáková, Komjatice náklady spojené s advokátom, ošatenie, obuv pre matku a dieťa, racionálna strava 20 000 
15 Obec Staškovce, Havaj rekonštrukcia bývalej ZŠ na Dom smútku 80 000 
16 Obec Osrblie oprava mosta cez potok Osrblianka 250 000 
17 Cirkevný zbor ECAV, Sása vybudovanie sociálneho zariadenia a kuchynky v priestoroch budovy fary 100 000 
18 Tomáš Masaryk, Holíč športová činnosť tenis na vozíku 40 000 
19 Mária Baštrnáková, Slepčany strava, výdavky spojené s chodom domácnosti 15 000 

20 Nezisková organizácia HQ HOPE, 
Bratislava realizácia projektu "Kľúč k životu" 250 000 

21 Milan Bubenčík, Ochtiná oprava domu (strecha, podlaha) 150 000 
22 Detské jasle Slniečko, Sereď prevádzka jaslí 100 000 

23 OZ Zväz diabetikov Slovenska, Černová, 
Ružomberok 

rekondičné pobyty pre deti, lieky, nákup zdravotnej techniky, prúžkov do glukomerov a 
ostatného zdravotného materiálu pre deti 50 000 

24 Obec Selec nákup a údržba zastaralej hasičskej techniky 250 000 
25 Štefánia Hrušková, Šurany výdavky spojené s chodom domácnosti, ošatenie a obuv, výdavky spojené s chorobou 20 000 
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26 Jana Parižová, Ružomberok náklady spojené s chodom domácnosti, školské pomôcky pre deti, hygienické potreby 15 000 
27 Obec Krajné oprava havarijného stavu objektu ZŠ a MŠ 100 000 
28 Obec Šarišská Poruba, Kapušany dostavba domu smútku 200 000 
29 Obec Klokočov celková rekonštrukcia obecného úradu a sociálneho zariadenia 100 000 
30 Martin Mauri, Udavské, okr. Humenné náklady spojené s liečbou dcéry, oblečenie, výdavky spojené s chodom domácnosti 20 000 
31 Martin Pagáč, Krásno n. Kysucou kúpa invalidného vozíka 76 426 
32 Peter Valka, Pezinok kúpa invalidného vozíka 140 000 
33 Terézia Kissová, Topoľčany nedoplatok za plyn, nedoplatok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 58 357 

34 
Pacientská organizácia zdravia duše, 
rehabilitácií vôle POZDRAV v 
Michalovciach 

úhrada cestovných nákladov Michalovce-Mníchov za účelom účasti na medzinárodnom 
športovom podujatí 50 880 

35 Mesto Veľké Kapušany pre Mestské kultúrne stredisko na podporu projektu Zemplínsko-Užská kultúrno-historická 
cesta 50 000 

36 Obec Šípkové, Vrbové oprava strechy, ríny, vonkajšia omietka na  budove bývalej ZŠ 100 000 
37 Obec Bukovce oprava kultúrneho domu 250 000 
38 Obec Slaská projekt "rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu" 100 000 

39 ZOM Prešov Združenie zdravotne 
postihnutých podpora umeleckej činnosti zdravotne postihnutých ľudí 100 000 

40 Mária Jančíková, Demjaty náklady spojené s liečbou syna, oblečenie, výdavky spojené s chodom domácnosti 10 000 

41 Domovina n.o. Žehra - časť Hodkovce, 
Spišské Vlachy rekonštrukčné práce a nábytok do kaštieľa 100 000 

42 Mestská časť Bratislava - Záhorská 
Bystrica oplotenie a úprava miniihriska 150 000 

43 Terézia Kováčová náklady spojené s liečbou dcéry, oblečenie, výdavky spojené s chodom domácnosti 30 000 

44 Slovenský zväz zdravotne postihnutých v 
Rudňanoch náklady spojené s cestou do obce Heice 10 000 

45 Obec Michajlov oprava obecného úradu - zakúpenie strešnej krytiny 100 000 

46 ZO Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Oščadnica benefičný koncert "Od srdca k srdcu" 40 000 

47 Viera Križanová, Pohranice náklady spojené s liečbou syna 40 000 
48 Obec Stakčínska Roztoka realizácia projektu  úpravy verejného priestranstva v obci 50 000 

49 Futbalový klub Nové Mesto - Bratislava náklady spojené s chodom futbalového klubu: prenájom futbalového ihriska, úradné poplatky 
a poplatky na rozhodcov 55 000 



  
70 

 
 

50 Obec Harichovce oprava strechy na ZŠ 100 000 
51 Obec Ihráč výmena okien a zateplenie budovy obecného úradu 100 000 
52 Obec Plášťovce prevádzka a opravy školského autobusu 100 000 
53 Stanislava Svrčková náklady spojené s liečbou dcéry 35 000 
54 Monika Kuchyneková, Kostolný Sek dokončenie kúpeľne a sociálneho zariadenia 30 000 
55 Štefánia Néčeyová, Oslany zavedenie vodovodu 20 000 
56 Obec Vojtovce dobudovanie domu smútku 100 000 
57 Mária Gregorová, Bratislava antidekubitná sedačka a lýtkový pásik na nohy 15 000 
58 Dana Ľahká, Oslany výdavky spojené s chodom domácnosti, nedoplatky, lieky a mastičky 40 000 

59 Mesto Humenné pre ZŠ internátnu s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŠ na podporu pre deti zo sociálne 
slabších rodín ubytovaných v internátnej škole 70 000 

60 Ján Budáč, Veľký Krtíš kúpa notebooku 20 000 
61 Obec Prochot oprava nízkotlakového kotla 50 000 

62 Obec Lubina oprava obecnej zvonice (50.000,- Sk), organizácia celoštátneho otvorenia "Roka 
J.M.Hurbana" (30.000,- Sk) 80 000 

63 Martina Hrachová, Dechtice náklady spojené s prepravou syna do školy 10 000 

64 OZ Galant, Bratislava náklady spojené s organizáciou predstavení divadla s handicapovanými deťmi (manažment, 
rekvizity, scéna, kostýmy) 80 000 

65 Tibor Dubeň, Telince zakúpenie invalidného vozíka, náklady na lieky 40 000 
66 Viera Turčíková, Dolný Hričov zakúpenie pomôcky do invalidného vozíka 20 000 
67 Obec Beňadikovce, Okrúhle výstavba domu smútku 100 000 
68 Obec Rudník, Jasov výmena okien na obecnom úrade 50 000 
69 Milan Tomo, Tisovec kúpa osobného motorového vozidla pre invalidného dôchodcu 250 000 
70 Ing. Ladislav Bodnár, Banská Bystrica liečba onkologickej pacientky - dcéry Lucie Bodnárovej v Českej republike 150 000 

71 OZ Stop fajčeniu, Bratislava podpora projektu Európskej komisie zameraného na prevenciu fajčenia u žiakov a študentov 
ZŠ a SŠ vo veku 10-16 rokov "Súťaž nefajčiarskych tried 2006/2007" 130 000 

72 Jana Václavová, Klin na chod domácnosti 22 000 
73 Zdenka Pauliaková, Slovenská Ľupča príspevok na zakúpenie mechanického invalidného vozíka 116 686 
74 Jarmila Homolová, Žarnovica príspevok na chod domácnosti 5 000 
75 OZ Súcit a pomoc, Kremnica nákup PC 30 000 
76 Miroslav Bardiovský, Hlohovec kúpa mechanického invalidného vozíka s príslušenstvom 116 223,50 
77 Obec Ostrý Grúň vybudovanie verejného osvetlenia 200 000 
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78 Eva Krpelánová, Bratislava zakúpenie invalidného vozíka, výdavky spojené s liečbou dcéry 12 000 
79 Eva Krpelánová, Bratislava zakúpenie invalidného vozíka, výdavky spojené s liečbou dcéry 25 882,90 
80 Magdaléna Červeňová, Bratislava liečba dcéry v Egypte 40 000 
81 Obec Šandal, Stropkov vybavenie domu smútku 50 000 
82 Štefan Kopiš, Nové Zámky výdavky spojené s chodom domácnosti, ošatenie, strava 25 000 

83 Futbalové družstvo MŠK Iskra Petržalka, 
Bratislava 

kúpa reprezentačného výstroja pre starších žiakov skupiny "B" pod vedením trénera 
Radomíra Kurinu 100 000 

84 Martina Šniagerová, Tekovská Breznica výdavky spojené s chodom domácnosti, ošatenie pre syna 30 000 
85 Obec Brezov, okr. Bardejov dostavba domu smútku 300 000 
86 Ing. Eva Kordovaníková, Bratislava operácia syna s diagnózou Detská mozgová obrna 20 000 
87 Eliška Štefancová, Banská Bystrica kúpa invalidného vozíka 29 062,90 
88 Obec Chmiňany výstavba domu smútku 15 000 
89 Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš finančná pomoc v súvislosti s organizáciou ME vo vodnom slalome jún 2007 100 000 
90 Jaroslav Divácky, Senica príspevok na zakúpenie automatickej práčky a na výdavky spojené s chodom domácnosti 25 000 
91 Obec Kovarce na zabezpečenie podujatia "Na prahu slobody", organizovaného 31.3.2007 10 000 

92 Asociácia zamestnávateľských zväzov a 
združení SR na financovanie 2. ročníka medzinárodnej konferencie "Hľadanie novej Európy" 245 466 

93 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra - 
Dolné Krškany 

podpora projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Kostol Narodenia Panny Márie z 
polovice 13. storočia 67 000 

94 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra - 
Dolné Krškany 

podpora projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Kostol Narodenia Panny Márie z 
polovice 13. storočia 183 000 

95 Rada mimovládnych organizácií rómskych 
komunít, Bratislava 

Úhrada nákladov za prepravu výstavy Holokaust Rómov a Sintov a Súčasný rasizmus v 
Európe a Holokaust Rómov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 z Ukrajiny na Slovensko 85 000 

96 Obec Cígeľ zakúpenie kosačky so zberom na trávu a radlicou na sneh 100 000 
97 Mária Sabatoviczová, Svätý Jur výdavky spojené s chodom domácnosti, výdavky súvisiace s chorobou 15 000 
98 Obec Blažice výstavba domu smútku 200 000 
99 Obec Veľkrop dokončenie rekonštrukcie domu smútku zničeného v roku 1998 požiarom 150 000 
100 Pavol Skočka, Šurany výdavky spojené s chodom domácnosti, ošatenie 20 000 

101 Jozef Šarközi, Šurany výdavky spojené s chodom domácnosti, náklady súvisiace s liečbou vysokého tlaku a srdca, 
prietokový ohrievač 20 000 

102 Tibor Opeta, Lipová, okr. Nové Zámky výdavky spojené s chodom domácnosti, racionálna strava, náklady súvisiace s liečbou 15 000 
103 Jaroslav Kráľ, Diviaky výdavky spojené s chodom domácnosti, strava a ošatenie 20 000 
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104 Ján Hriň, Dedinka výdavky spojené s chodom domácnosti, náklady súvisiace s liečbou vysokého tlaku, ošatenie 
a obuv pre deti, školské pomôcky 20 000 

105 František Stoklas, Bratislava výdavky spojené s chodom domácnosti, náklady súvisiace s chorobou, racionálna strava 15 000 
106 Obec Kručov  vybudovanie oddychovej zóny v obci  150 000 
107 Obec Rybky bezbariérový prístup z cestnej komunikácie 200 000 
108 Obec Dlhoňa oprava budovy obecného úradu 200 000 
109 Obec Brezolupy výmena okien a dverí na budove telovýchovnej jednoty 150 000 
110 Obec Malá Poľana výmena okien na kultúrnom dome 200 000 
111 Obec Kolbovce rekonštrukcia domu smútku 200 000 

112 Združenie zdravotne postihnutých 
v Bučanoch  príspevok do tomboly na Vavrinecký bál  10 000 

113 Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n. o., 
Opatovce oprava strechy v areáli, ktorý sa využíva ako rehabilitačné a jazdecké centrum 20 000 

114 ŠK Seahorses, Bratislava finančná podpora na realizáciu voľnočasového športového projektu pre deti s názvom 
"Florbal - šport pre deti" 20 000 

115 Obec Uhrovec podpora projektu vydania monografie obce pri príležitosti 750. výročia o 1. písomnej 
zmienke  o obci 30 000 

116 Mesto Nemšová rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 150 000 
117 Obec Pravotice dobudovanie kanalizácie 50 000 
118 Dušan Malenovský, Šaštín - Stráže kúpa invalidného vozíka 35 000 
119 Anna Domsová, Lipová oprava strechy, pomník pre 2 dievčence, ktoré sa utopili 150 000 
120 Ľubomír Mikulský, Košice náklady spojené s liečbou dcéry 30 000 
121 Adam Darida, Krupina náklady spojené s chodom domácnosti, lieky a strava 20 000 

122 Slovenský zväz jachtingu, Bratislava odmena pre športovca Ing. Patrika Polláka - reprezentanta SR v jachtingu - za získanie titulu 
Majstra sveta v triede Raceboard za rok 2006 v Thajsku 75 000 

123 Obec Jablonové, p. Súľov rekonštrukcia bytového domu 90 000 
124 Obec Baňa, okr. Stropkov vybavenie domu smútku 100 000 
125 Obec Spišské Tomášovce výstavba chodníka k domu smútku obce 200 000 
126 Elena Pagáčová, Krásno nad Kysucou kúpa notebooku na štúdium pre telesne postihnutého syna 25 000 

127 Linda Navrátilová, Bratislava príspevok na liečbu (liečenie sclerosis multiplex, ktoré treba absolvovať 1x do roka u 
špecialistky v Egypte) 20 000 

128 Mária Zelenáková, Bánovce nad Bebravou výdavky spojené s chodom domácnosti 15 000 
129 Slovenské pedagogické nakladateľstvo finančná podpora vydania projektu pre žiakov druhého ročníka ZŠ "Pravopisné úlohy i 70 000 
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Mladé letá, Bratislava cvičenia samohlások a spoluhlások", ktorý predložila PaedDr. Eva Dienerová, učiteľka ZŠ 

130 Obec Miková podpora menšinovej kultúry - finančná podpora podujatia "XVI. ročníka Mikovského 
festivalu rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola" 50 000 

131 Stanislava Svrčková, Kláštor pod Znievom náklady spojené s operáciou dcéry 100 000 

132 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Veľký Krtíš príspevok na organizáciu podujatia "Okresný športový deň zdravotne postihnutých" 50 000 

133 Henrieta Dubošová, Pezinok náklady spojené s prepravou telesne postihnutého syna do školy 10 000 
134 Helena Sovičová, Šurany náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky spojené s liečbou cukrovky 20 000 

135 Združenie POBYS, Považská Bystrica finančný príspevok na organizáciu majstrovstiev sveta a Európy v motokrose pod záštitou PV 
SR 200 000 

136 Mária Lukačovičová, Bratislava náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie a strava 10 000 

137 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Staškovce, 
p. Havaj dokončenie rekonštrukcie chrámu sv. Demetera v Staškovciach - kúpa dlažby, vymaľovanie 50 000 

138 Cirkevné konzervatórium, Bratislava finančná podpora štúdia na konzervatóriu pre rómskeho študenta Františka Kudryho 40 320 
139 Jozef Bulla, Lipová náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky spojené s chorobou, racionálna strava 15 000 

140 Obec Kostoľany pod Tribečom podpora športu: výstavba šatní pre športovcov, kúpa dresov, sieťok, lôpt, kúpa 
stolnotenisových stolov, kúpa drobného náradia do posilňovne 100 000 

141 Obec Vojčice dobudovanie športového areálu - futbalové ihrisko 60 000 
142 Mesto Vrbové generálna oprava kúrie  250 000 
143 Biskupský úrad v Nitre na vybavenie interiéru kresťanského diecézneho múzea 300 000 
144 Obec Tomášikovo na rekonštrukciu športového areálu TJ a príslušenstva 150 000 

145 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné 
Orešany na opravu organu v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie  250 000 

146 Veteran Car Club Poprad na zriadenie auto-moto múzea na Kežmarskom hrade 100 000 
147 Miloš Materný, Banská Bystrica na kúpu invalidného vozíka 90 000 

148 Marcel Sabóo, Breznička na náklady spojené s chorobou, stravu a ošatenie pre syna a cestovné, palivové drevo a 
rodinný internet na zdokonaľovanie výučby syna 15 000 

149 Milan Kilian, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a ošatenie pre deti 15 000 
150 Obec Kvetoslavov na vybudovanie areálu pre deti predškolského veku 400 000 
151 Obec Krajná Poľana na zakúpenie chladiarenského zariadenia do domu smútku 100 000 
152 Slovenský zväz chovateľov, Bratislava na svetovú výstavu mačiek 30 000 

153 Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava na výdavky súvisiace so zabezpečením Rady a Zhromaždenia Únie európskych medicínskych 
špecialistov 200 000 
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154 Hokejový klub Dukla, Michalovce na zariadenie posilňovne 50 000 

155 OZ Klub Mihálya Tompu, Rimavská 
Sobota na kúpu PC zostavy 30 000 

156 Obec Lukavica na dofinancovanie projektovej dokumentácie 200 000 
157 Obec Čechynce na rekonštrukciu ZŠ 300 000 
158 Obec Koprivnica na výstavbu domu smútku 300 000 
159 Marta Faberová, Nová Ľubovňa na výdavky spojené s chodom domácnosti, ošatenie a školské potreby pre deti 20 000 
160 Stanislav Raček, Tr. Teplice na výdavky spojené s chodom domácnosti, lieky 10 000 
161 Obec Batizovce na opravu budovy MŠ 100 000 
162 Obec Pača na opravu vodnej nádrže 100 000 
163 Obec Ortuťová na výstavbu domu nádeje 200 000 
164 Obec Vagrinec na vybudovanie prístupovej cesty k obecnému úradu 200 000 
165 Reformovaná kresťanská cirkev, Svätuše na obnovu kazetového stropu 150 000 
166 Obec Krivany na výstavbu javiska 300 000 
167 Kežmarský hlas OZ, Kežmarok na zájazd pre detský rómsky folklórny súbor Deti Kesaj 100 000 
168 Obec Svätý Peter na rekonštrukciu miestneho domu kultúry a knižnice 300 000 
169 Obec Zemplínske Hradište na opravu strechy multifunkčnej budovy 250 000 
170 Obec Andrejová na výstavbu domu smútku 300 000 
171 Obec Podhorie na rekonštrukciu predajne potravín v obci a stavbu prístrešku  200 000 
172 Margita Pirošová, Považská Bystrica na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a výdavky  spojené s liečbou 15 000 
173 Mesto Modra pre Elokované pracovisko MŠ SNP Sládkovičova 13: na kúpu vnútorného zariadenia 200 000 

174 Obec Pečeňany na výmenu dlažby na schodoch, úpravu schodov do kotolne, úpravu chodníka, oplotenie 
areálu 80 000 

175 Obec Pečeňany na výmenu dlažby na schodoch, úpravu schodov do kotolne, úpravu chodníka, oplotenie 
areálu 120 000 

176 Obec Soľník na zakúpenie zastávky SAD v obci 85 000 
177 Stanislav Žigmund na náklady na štúdium pre syna 20 000 
178 Zuzana Dorková, Radatice na dokončenie kúpeľne 15 000 
179 OZ Teresa Benedicta, Milhostov na dokončenie zateplenia novostavby 200 000 
180 Obec Varechovce na dokončenie domu smútku 100 000 
181 Obec Podhradie na opravu sociálneho zariadenia 100 000 
182 Zástupkyňa vlastníkov bytov Lenka na zabezpečenie nepretržitej 24-hod. monitorovacej činnosti 120 000 
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Poláková, Bratislava 

183 Obec Krásna Ves, Bánovce nad Bebravou pre MŠ Krásna Ves na rekonštrukciu - bezbariérovú úpravu - z dôvodu prijatia ťažko 
zdravotne postihnutého dievčatka 20 000 

184 Obec Krásna Ves, Bánovce nad Bebravou pre MŠ Krásna Ves na rekonštrukciu - bezbariérovú úpravu - z dôvodu prijatia ťažko 
zdravotne postihnutého dievčatka 130 000 

185 Obec Vyšný Skálnik na výmenu vodovodného potrubia 80 000 
186 Obec Košický Klečenov na rekonštrukciu budovy obecného úradu 400 000 
187 Obec Kysta na rekonštrukciu budovy obecného úradu 130 000 
188 Katarína Žigraiová, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti a výdavky súvisiace s chorobou 20 000 
189 Obec Zemplínsky Branč na zakúpenie motorovej kosačky 140 000 
190 Obec Tarnov na výstavbu domu smútku 20 000 
191 Obec Tarnov na výstavbu domu smútku 230 000 
192 Dominik Hruška, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti a výdavky súvisiace s chorobou 15 000 
193 Mesto Nitra na nákup vybavenia zariadenia kultúrneho domu 200 000 
194 Obec Koplotovce na opravu interiérov, rekonštrukciu podlahy a sociálnych zariadení kultúrneho domu  200 000 
195 Športový klub Dvorníky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v areáli ŠK Dvorníky 150 000 
196 Obec Kožuchovce na výstavbu domu smútku a inventár  182 419 
197 Slovenský zväz chovateľov, Geča na zabezpečenie výstavy zvierat 100 000 
198 Mesto Levoča na zabezpečenie 7. ročníka Medzinárodného festivalu Dni Majstra Pavla Levoča 2007 200 000 
199 Marta Endrizalová, Krompachy finančný príspevok na stravu, ošatenie a školské potreby pre deti 15 000 
200 Ľudovít Kotoč, Bacúch finančný príspevok na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a lieky 15 000 

201 Obec Medzibrodie nad Oravou na vydanie monografie a propagačných materiálov pri príležitosti osláv 650. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci 100 000 

202 Obec Udavské na vyasfaltovanie viacúčelového ihriska v športovom areáli základnej školy 250 000 

203 OZ - Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím, Gelnica 

na realizáciu a financovanie voľnočasových aktivít: komunikačné náklady, dofinancovanie 
projektu Deň krivých zrkadiel, cestovné náklady pre pozvané hudobné skupiny, ozvučenie, 
odmeny trom terapeutom  

42 000 

204 Obec Veľké Dvorany na rekonštrukciu a opravu budovy Kultúrneho domu 500 000 

205 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová 
Ves pre ZŠ I. Bukovčana 3 na rekonštrukciu ihrísk 100 000 

206 Mesto Sobrance finančná pomoc na projektovú dokumentáciu 100 000 

207 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 
Bratislava na prezentáciu chorvátskeho folklóru na Slovensku 100 000 
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208 Mesto Vysoké Tatry na rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ pre klub zdravotne ťažko postihnutých a klub 
dôchodcov 300 000 

209 Obec Koválovec na rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000 
210 Jana Petrášová, Kremnica na náklady spojené s chodom domácnosti, školské potreby a stravu 15 000 

211 Obec Ďurďové na zhotovenie a vyasfaltovanie prístupovej komunikácie a vyasfaltovanie priestoru vo 
viacúčelovom areáli 250 000 

212 Obec Hnilčík na dokončenie verejného osvetlenia 150 000 

213 Kultúrny park Árpáda Fesztyho n.f., 
Martovce na podporu kultúrneho podujatia "Ostrov umení" v dňoch 17. - 19. augusta 2007 50 000 

214 Športová akadémia Mladosť, Banská 
Bystrica na vydanie knihy 80 000 

215 Občianske združenie NEZA, Trnava na vybavenie kancelárie a základnú PC zostavu 50 000 

216 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Revúca na zakúpenie stolov, stoličiek a PC 60 000 

217 BEACH SOCCER club, Klub beachového 
futbalu, Bratislava 

alikvotná časť nákladov spojených s organizáciou športového podujatia na Slnečných 
jazerách v Senci dňa 25.8.2007 100 000 

218 Slovenský zväz bobistov, Bratislava na rozvoj a zabezpečenie tohto športu 200 000 

219 Jaroslav Velčický, Uhrovec náklady spojené s účasťou na 7. ročníku medzinárodnej abilympiády v Japonsku v dňoch 13.-
18. novembra 2007 15 000 

220 Zuzana Šímová, Matejovce nad Hornádom na zdravotnícke pomôcky pre ZŤP syna: doplatok na polohovateľný invalidný vozík, 
ošetrovaciu posteľ, ortopedický matrac, masážne kreslo 25 000 

221 Obec Lehota pod Vtáčnikom na rekonštrukciu obecného úradu 500 000 

222 Obec Hradište pod Vrátnom na zabezpečenie krytého pódia pri príležitosti usporiadania XIV. ročníka prehliadky 
dychových hudieb 50 000 

223 Nadácia SPP, Bratislava na podporu programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s 
názvom "Viacúčelové ihriská" 15 000 000 

224 
Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Nové Mesto 
n Váhom 

na zabezpečenie osláv 63. výročia SNP 30 000 

225 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Brusnica, 
Kolbovce na rekonštrukciu hlavnej veže chrámu 100 000 

226 Obec Hybe na rekonštrukciu ZŠ 200 000 
227 Obec Čierny Balog na zakúpenie interaktívnej tabule 100 000 
228 Jozef Polák, Nitriansky Hrádok na náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky súvisiace s chorobou 15 000 
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229 Ján Gažo, Nižný Hrabovec na opravu domu 10 000 
230 Obec Turany pre základnú školu na opravu šatne, sprchy, WC do telocvične 100 000 
231 TJ Sokol Pravotice na oplotenie, sprchy, 4 ks umývadiel a dlažbu, obklad a 2 ks gamatiek 40 000 
232 Obec Čavoj na opravu cesty 150 000 
233 Darina Polakovičová, Trnava na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, stravu 15 000 
234 Ján Demčák, Sečovská Polianka na náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky súvisiace s chorobou 15 000 
235 Obec Badín na dobudovanie telocvične 300 000 
236 TJ Blatná, Habovka na projektovú dokumentáciu pre výstavbu šatní pre futbalistov 200 000 
237 Klub slovenskej kultúry, Praha na umeleckú a stavebnú realizáciu pamätnej dosky 200 000 
238 Iveta Chromá, Košice na chod domácnosti, lieky, cestovné a školské potreby 15 000 
239 Matica Slovenská, Bratislava na podporu projektov 300 000 

240 Obec Tokajík na opravu strechy, omietok a sociálneho zariadenia vojenského historického múzea II. sv. 
vojny 150 000 

241 Milan Drška, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti, lieky, stravu 15 000 
242 Obec Rákoš na zakúpenie chladiaceho prístroja 80 000 
243 Klub zimného triatlonu Donovaly na pokrytie nákladov na zimnom triatlone 50 000 
244 Športový klub Delfín, Nitra na činnosť klubu 50 000 
245 Iveta Lauková, Dolný Kubín na výdavky spojené s chodom domácnosti, stravu, plienky a vitamíny pre dcéru 15 000 
246 Obec Stuľany, Koprivnica na výstavbu domu nádeje 200 000 
247 Obec Viničky na rekonštrukciu strechy na budove MŠ, ZŠ, OU a kultúrneho domu 300 000 
248 Fórum pre pomoc starším, Prievidza na vydávanie časopisu 10 000 
249 Obec Kostoľany pod Tribečom na šatne pre športovcov a úpravu terénu 100 000 
250 Marta Bačová, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky spojené s chorobou a racionálna výživa 15 000 

251 Obec Plavecké Podhradie pre MŠ na vnútorné zariadenie (postieľky, stoličky, koberce), dodávku a montáž plynového 
kotla v kotolni MŠ z dôvodu nepredvídaného havarijného stavu kotla 150 000 

252 Obec Voderady na dobudovanie závlahového systému futbalového ihriska, opravu šatní, lopty, dresy 300 000 

253 Trenčiansky samosprávny kraj pre Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce na kúpu traktorovej kosačky a 
prívesného zariadenia 100 000 

254 Obec Šumiac na rozvoj kultúry 50 000 
255 Obec Ráztoka na kúpu dvoch kotlov a nový komín 100 000 
256 Obec Chotča na opravu gréckokatolíckeho kostola 150 000 
257 Obec Roškovce na rekonštrukciu kultúrneho domu 150 000 
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258 Obec Lenka na zakúpenie stolov a stoličiek 50 000 
259 Elena Folentová, Humenné na výdavky spojené s chodom domácnosti, lieky 10 000 
260 Obec Kobeliarovo na zriadenie sociálnej miestnosti a klubu dôchodcov 70 000 
261 Obec Bidovce na riešenie havarijnej situácie školy 300 000 
262 Obec Bobrovček na dostavbu skupinového vodovodu 250 000 
263 Obec Oravská Jasenica na rekonštrukciu objektu obecného úradu 200 000 
264 Mesto Handlová na zakúpenie kosačky 150 000 
265 Obec Nandraž na rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000 
266 Obec Lisková na opravu obecnej budovy 200 000 
267 OZ Spojme srdcia pre zdravie Stročín na rekondično-rehabilitačný pobyt 100 000 
268 Obec Hažlín na rekonštrukciu strechy na MŠ a prekládku plynovej kotolne 300 000 
269 Obec Tajov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v MŠ 80 000 
270 Obec Žakarovce na výmenu okien, dverí na MŠ 120 000 
271 Obec Kokošovce na rekonštrukciu chodníkov 150 000 
272 Obec Jakubova Voľa na nadstavbu a stavebné úpravy kultúrneho domu 200 000 
273 Obec Nižná na rekonštrukciu domu kultúry 200 000 
274 Jana Filadelfiová, Dolná Strehová na náklady spojené s chodom domácnosti 10 000 
275 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipová na výmenu okien a interiéru 20 000 
276 Obec Krásny Brod na ukončenie výstavby domu smútku 200 000 
277 Obec Brodzany na dobudovanie viacúčelového ihriska 200 000 
278 Obec Dlhá nad Oravou na odkúpenie a opravu budovy OcÚ 300 000 
279 Vladimír Doci ml., Bracovce na kúpu invalidného vozíka 20 000 

280 Telovýchovná jednota Slávia, Pod 
lyžiarskym vlekom, Stropkov 

na dokončenie rozostavaného objektu - tenisové ihrisko, trávnatá plocha na futbal a volejbal, 
cyklodráhu, prekrytie dvoch posedení s ohniskom 100 000 

281 Obec Vyšný Tvarožec na odkúpenie budovy OcÚ 150 000 
282 Obec Lovce na výstavbu nového obecného cintorína 200 000 
283 Obec Šiatorská Bukovinka na opravu OcÚ 250 000 
284 Obec Červenica pri Sabinove na projektovú dokumentáciu na úpravu Hanigovského potoka 150 000 

285 Miestny odbor Matice Slovenskej, 
Rimavská Sobota na podporu projektu "Historické osobnosti Gemera - Malohontu" 250 000 

286 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. 
Alžbety v Bratislave na učebné texty pre budúcich absolventov rekvalifikačných vzdelávacích podujatí 150 000 
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287 Daniela Kudryová, Hlohovec na školské potreby, ošatenie, cestovné 10 000 
288 Obec Miezgovce na výmenu elektroinštalácie  100 000 
289 Rudolf Danko, Borčany na dokončenie izby pre syna  15 000 

290 Erika Garan-Maťašková, Trstená pri 
Hornáde na kúpu dreva, stravu a školské potreby 10 000 

291 OZ Láskavé ruky, Prešov na výpočtovú techniku, tlačiareň 20 000 
292 Obec Zemplínske Jastrabie na výstavbu prístupovej cesty k MŠ 100 000 
293 Obec Karná na opravu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 100 000 
294 Beata Hupková, Bratislava na chod domácnosti 20 000 
295 Mesto Stropkov na archeologický prieskum 100 000 
296 Obec Gribov, Bukovce na vybudovanie domu smútku 200 000 

297 Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých občanov, Bratislava 

na organizáciu záverečného benefičného koncertu "Slovensko bez bariér", spojeného s 
vyhodnotením V. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" 150 000 

298 Mária Gazdagová, Blatnica pri Martine na náklady spojené s chodom domácnosti, lieky 15 000 
299 Obec Ruský Potok na odkúpenie budovy bývalej ZŠ pre účely poskytovania všeobecne prospešných služieb 73 800 
300 Obec Hriadky na rekonštrukciu OcÚ 100 000 
301 Obec Oľšavka na rekonštrukciu obecného rozhlasu 100 000 
302 Obec Jatov na rekonštrukciu domu smútku 200 000 
303 Štefan Chimaľ, Hraň na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu 15 000 
304 Obec Prietrž na výmenu okien na ZŠ, odvodnenie čelnej strany ZŠ od dažďovej vody 100 000 
305 Viliam Méry, Dunajská Streda na doplatok na kúpu invalidného vozíka 10 000 

306 Milan Kocian, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, stravu a školské potreby pre deti, náklady 
spojené s liečbou 20 000 

307 Tibor Tomeček, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, stravu a školské potreby pre deti, náklady 
spojené s liečbou 15 000 

308 Obec Igram na rekonštrukciu strechy ZŠ 300 000 
309 Obec Drietoma na rekonštrukciu sociálneho zariadenia ZŠ a MŠ 100 000 
310 Peter Skočka, Šurany na opravu strechy rodinného domu 50 000 
311 Jaroslav Hlboký, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, stravu 10 000 

312 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krškany, 
Levice na opravu a elektrifikáciu zvonov 50 000 

313 TJ Vinohradník, Suchá nad Parnou na zakúpenie futbalových dresov a športových potrieb 30 000 
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314 Rudolf Bernadič, Poprad na lieky, hygienické a školské potreby, ošatenie a stravu 10 000 
315 Obec Choča, Tesárske Mlyňany na modernizáciu obecného úradu 40 000 
316 Obec Choča, Tesárske Mlyňany na modernizáciu obecného úradu 160 000 

317 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladice na záchranu fresiek v predrománskom kostole sv. Juraja - obnovou pôvodnej paropriepustnej 
dlažby s vetraním obvodových stien kostola 150 000 

318 Obec Brezovka, okr. Bardejov na rekonštrukciu budovy obecného úradu 150 000 
319 Obec Klátova Nová Ves na opravu strechy na kultúrnom dome 300 000 
320 Obec Tužina na plynofikáciu a výmenu okien v MŠ 250 000 
321 Mesto Košice pre MŠ Hrebendova 5, Košice na rekonštrukciu kuchyne školskej jedálne 100 000 
322 Obec Kašov na rekonštrukciu kultúrneho domu 300 000 
323 Nadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša, Šútovce na realizáciu hraného dokumentu "Deti a drogy" 221 000 

324 Slovenský zväz hádzanej, Bratislava pre kadetské reprezentačné družstvo Slovenska (ročník 1990 a ml.) na zabezpečenie prípravy 
reprezentačných družstiev na majstrovstvá Európy 70 000 

325 Obec Lesnica na rozšírenie rekreačného areálu s ihriskom pri Chate Pieniny v Lesnici 300 000 
326 Obec Uhrovec na dobudovanie interiéru Uhrovského múzea a úpravu verejných priestranstiev v obci 150 000 

327 Žilinský samosprávny kraj 
pre LÚČ - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania 
Žilina na organizovanie XIII. ročníka akcie zameranej proti drogám s názvom "Dni nádeje 
2007  v dňoch 16.-19.10.2007 

50 000 

328 Nitriansky samosprávny kraj na dofinancovanie výstavby ihriska pre Gymnázium Topoľčany 200 000 
329 Obec Brezovec na vybudovanie obecného rozhlasu 100 000 
330 Obec Teplička nad Hornádom na prekrytie amfiteátra a dokončenie izby ľudových tradícií 200 000 
331 Obec Lúčka na zariadenie kancelárie obecného úradu 60 000 
332 Obec Jasenová na vybudovanie chodníka 150 000 
333 Obec Velčice na materiálne zabezpečenie športovcov (dresy, lopty, siete) 50 000 
334 Miroslav Benko, Lipová na kúpu invalidného vozíka 80 000 
335 Banskobystrický samosprávny kraj pre Gymnázium Martina Kukučína Revúca na rekonštrukciu strojovne bazéna 140 000 
336 Banskobystrický samosprávny kraj pre Gymnázium Martina Kukučína Revúca na rekonštrukciu strojovne bazéna 60 000 
337 Obec Stará Bystrica pre Centrum voľného času  na výmenu okien a strešnej krytiny 200 000 
338 Obec Diviacka Nová Ves na rekonštrukciu kotolne a kuchyne ZŠ + prístavba kotolne obecného úradu 295 503 
339 Obec Chmeľová na výmenu okien, dverí a zateplenie materskej školy 200 000 
340 Mesto Tisovec na "Projekt monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec"  1 200 000 
341 Mesto Medzilaborce na kamerový systém v meste 300 000 
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342 Slovenská agentúra sociálnych služieb, 
n.o., Dubnica nad Váhom na nákup výpočtovej techniky 40 000 

343 Mesto Topoľčany pre ZŠ Tribečská 1653/22 na oplotenie futbalového miniihriska 500 000 
344 Obec Vislava na rekonštrukciu Domu kultúry 220 000 
345 Obec Dolná Strehová na rekonštrukciu strechy a plynofikáciu MŠ 500 000 

346 Gréckokatolícka Diecézna charita Prešov na projekt "Rekonštrukcia a prístavba budovy na zlepšenie životných podmienok pre 
handicapované deti z Domu sv. Anny" v Starej Ľubovni 200 000 

347 Cirkevný zbor ECAV, Veľké Úľany - Jelka na rekonštrukciu kúpeľne a sociálneho zariadenia 30 000 
348 Elena Grabecová, Prievidza na náklady spojené s chodom domácnosti, racionálnu stravu, lieky 5 000 
349 Matica Slovenská, Bratislava na podporu projektu   700 000 

350 Mgr. Vladimír Kucer - Charisma, Košice na náklady spojené s organizovaním 7. ročníka Benefičného koncertu (ubytovanie, preprava, 
osvetlenie) 100 000 

351 Nitriansky samosprávny kraj pre Krajskú knižnicu Karola Kmeťka Nitra na zakúpenie TV prijímača a televíznej čítacej 
lupy do knižnice 49 000 

352 Mestská časť Bratislava - Dúbravka na detské ihriská 150 000 
353 Trenčiansky samosprávny kraj pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín na dovybavenie astronomického kabinetu 70 000 
354 Folklórny súbor Nadšenci, Trenčín na nákup krojov a rekvizít 100 000 
355 OZ Šťastík, Bratislava na projekt "Ochrana a podpora zdravia detí" 150 000 

356 Spišská katolícka charita, Spišská Nová 
Ves 

pre Špeciálnu ZŠ, praktickú školu Sv. Maximiliána Mária Kolbeho na vianočné darčeky pre 
žiakov, rehabilitačné pomôcky 200 000 

357 Obec Dohňany na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 200 000 

358 Miešaný spevácky zbor Technik akademik, 
Trnava na hudobný projekt "Višegrádske Koledy" 100 000 

359 Dana Sovičová, Kostolný Sek na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 15 000 
360 Iveta Černáková, Žarnovica na kúpu dreva, stravu, ošatenie pre deti 15 000 
361 Obec Černina na rekonštrukciu vykurovania OÚ 50 000 
362 Daniela Havrilová, Trhovište na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, školské potreby pre deti 15 000 
363 Terézia Vorobjova, Šurany na rekonštrukciu múrov domu a strechy 30 000 
364 Obec Hrušovany na rekonštrukciu budovy materskej školy 300 000 
365 Obec Stratená pre dobrovoľný hasičský zbor na zakúpenie motorovej striekačky 80 000 
366 Ján Švarc, Štôla na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 10 000 
367 Štefánia Kašáková, Smolenice na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 10 000 
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368 Obec Vyšné Ružbachy na dokončenie telocvične 500 000 

369 Kongregácia sestier služobníc 
Nepoškvrnenej P. Márie Prešov na rekonštrukciu budovy zariadenia opatrovateľskej služby sv. Kozmu a Damiana 500 000 

370 Obec Štitáre na rekonštrukciu materskej školy 135 000 

371 OZ - Zachovanie pamiatky Jura Hronca, 
Gočovo na rekonštrukciu domu akademika Jura Hronca a obnovu interiéru pamätnej izby 30 000 

372 Obec Margecany na výmenu okien na budove úradu 350 000 
373 Obec Rokytovce na rekonštrukciu domu smútku 200 000 
374 Obec Štítnik na plynofikáciu ZŠ 300 000 

375 Senior Domov dôchodcov a sociálnych 
služieb n. o. Horné Obdokovce na zakúpenie interiéru do domova 90 000 

376 Obec Vyšný Slavkov na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 200 000 
377 Obec Kojšov na opravu chodníka a výstavbu sociálneho zariadenia 150 000 
378 Obec Abrahám na zabezpečenie závlahy ihriska 100 000 
379 Športový klub Šurany na kúpu futbalových lôpt 10 000 
380 Obec Šarišská Trstená na dostavbu kultúrneho domu 300 000 
381 OZ Fórum Perspektívy, Ružomberok na kultúrno-vzdelávací projekt 80 000 
382 Slovenský zväz technických športov, Nitra na nákup streleckého materiálu 100 000 
383 Hockey club, Spišská Nová Ves na podporu ženského hokeja 50 000 
384 Obec Topoľa na opravu OÚ 65 000 
385 Obec Kračúnovce na opravu strechy ZŠ (havarijný stav) 500 000 
386 ŠK Benecol, Banská Bystrica na výdavky spojené s organizáciou futbalového turnaja  20 000 

387 Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Bratislava na záverečné rokovanie (ubytovanie, strava a cestovné náklady) 100 000 

388 Obec Rakovec nad Ondavou na výmenu okien a rekonštrukciu sociálneho zariadenia v MŠ 100 000 
389 Bratislavský samosprávny kraj pre Združenú strednú školu dopravnú na rekonštrukciu kotolne 400 000 

390 EFFETA Stredisko sv. Františka Saleského 
v Nitre na 5. medzinárodný festival kultúry nepočujúcich 100 000 

391 Obec Vyšná Sitnica na výmenu okien na OÚ 50 000 
392 Mesto Zlaté Moravce pre Materskú školu Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce na kúpu nábytku, opravu strešnej krytiny 50 000 
393 Obec Klasov na rekonštrukciu sociálnych zariadení OÚ 200 000 
394 Turistický a športový klub Beskyd Habura, na  projekt - Rozvoj turistickej oblasti Beskyd, výstavba nových trás, terénne úpravy 100 000 
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Humenné prechodov, výstavba zázemia pre návštevníkov regiónu 
395 Obec Zálesie na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice 30 000 
396 Obec Nemcovce na opravu sociálneho zariadenia v materskej škole 150 000 

397 Evanjelický cirkevný zbor Chyžné, 
Lubeník na opravu strechy na evanjelickom kostole 100 000 

398 Obec Borša na dokončenie rekonštrukcie chodníkov OÚ 300 000 
399 Obec Hrabkov na výmenu strešnej krytiny, okien, vchodových dverí na MŠ 150 000 
400 OZ Kraľovan, Modra-Kráľová na zakúpenie stolov a stoličiek 100 000 
401 Jaromír Rosecký, Košice na náklady spojené s liečbou dcéry 100 000 
402 Mária Kéryová, Zlaté Moravce na lieky a stravu 10 000 
403 Eva Puková, Kostolný Sek na náklady spojené s chodom domácnosti, opravu domu 50 000 
404 Atletický club, Nové Zámky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na štadióne 70 000 
405 Obec Horné Obdokovce pre základnú školu na vybudovanie detského ihriska 120 000 
406 Peter Salgó, Nové Zámky na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky pre syna 20 000 
407 Obec Ruská Volová na dostavbu miestnej komunikácie 100 000 
408 Anna Petrová, Prešov na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, ošatenie pre deti, lieky 25 000 
409 Obec Pečeňany na opravu, úpravu a doplnenie vybavenia MŠ 200 000 
410 Obec Ľutov na vybudovanie splachovacích WC v kultúrnom dome 150 000 
411 Obec Slatina nad Bebravou na opravu strechy kultúrneho domu 200 000 
412 Obec Pravotice na opravu strechy kultúrneho domu 150 000 

413 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
pre MŠ Pod Rovnicami 1 na vymaľovanie dvoch tried a spální, nákup antialergických 
detských paplónov, DVD prehrávača a digitálnej kamery, kopírky, pomôcok na výtvarnú 
výchovu, hračiek 

100 000 

414 Obecný športový klub Lipová na projektovú dokumentáciu k rekonštrukčným prácam 30 000 
415 Obec Pukanec na záchranu kostola Svätého Mikuláša 500 000 
416 Obec Mošovce na opravu strechy na budove ZŠ  150 000 

417 Únia nevidiacich a slabozrakých 
SLOVENSKA, Bratislava pre MO č. 43, vo Svidníku na rehabilitačný kurz priestorovej orientácie a sebaobsluhy 115 000 

418 Kristína Sitárová, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 20 000 
419 Obec Baška, Košice okolie na vybudovanie kultúrneho domu, obecný rozhlas a verejné osvetlenie 300 000 

420 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modrý 
Kameň na opravu organu   100 000 
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421 Veronika Filová, Lipová na náklady spojené s chodom domácnosti, kúpu uhlia 15 000 
422 Marta a Miroslav Klátiloví, Skalica na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a lieky 15 000 
423 Obec Michalok na dokončenie domu smútku 200 000 
424 Mesto Topoľčany  pre ZŠ J. Hollého 696/3 na vybudovanie odbornej chemicko-fyzikálnej učebne 100 000 

425 Súkromná základná umelecká škola n. o., 
Legionárov 6, Prešov na realizáciu detského muzikálu 80 000 

426 Obec Poniky na opravu kanalizačného potrubia v budove MŠ 82 085 
427 Obec Horná Ves na podporu detského folklórneho súboru Lipka 50 000 
428 Obec Nedašovce na rekonštrukciu kultúrneho domu, strechy OÚ, popraskaných múrov na budove TJ 200 000 
429 Obec Rybany na výmenu okien na budove zdravotného strediska 150 000 
430 Obec Vlača na rekonštrukciu a prestavbu budovy OÚ 200 000 
431 Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Pata na dostavbu nového kostola 200 000 

432 Občianske združenie AHK HO - BI, 
Bratislava na prenájom zimného štadiónu 50 000 

433 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. 
Gorazda, Nitra - Klokočina na dobudovanie veže kostola 100 000 

434 Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných 
žiakov, Bratislava 

na zakúpenie a montáž zabezpečovacieho zariadenia, vybavenie školy multifunkčným 
zariadením a fotoaparátmi pre žiakov školy 100 000 

435 PhDr. Milan Vároš, Bratislava na vydanie knihy 50 000 
436 Mgr. Dušan Magdolen, Bratislava na vydanie publikácie 50 000 
437 Obec Závadka, Nálepkovo na výstavbu obecného úradu 400 000 
438 Obec Osturňa na výstavbu nového mosta 400 000 
439 Obec Kluknava na reguláciu Dolinského potoka 400 000 
440 Žilinský samosprávny kraj pre Strednú spojenú školu Turany na zakúpenie informačno-komunikačných technológií 100 000 
441 Mesto Gbely na renováciu Prvého vrtu na živice v Československu v roku 1914 80 000 
442 Obec Dubovica pre MŠ na nákup nového vybavenia (paplóny, podušky, matrace) 50 000 

443 Obec Belá na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena osvetľovacích telies), vonkajšiu opravu MŠ 
(padajúca omietka, kompletný odvod strešnej vody) 300 000 

444 Mesto Vrútky pre MŠ Cyrila a Metoda na kúpu zariadenia (nábytkové zostavy do tried, stoly, stoličky, 
lehátka), výmena WC 80 000 

445 Obec Čierny Balog na odstránenie havarijného stavu omietok učebného pavilónu ZŠ, železobetónových okien 300 000 
446 Obec Osrblie na odstránenie havarijných stavov po zimnom období 2005-2006 250 000 
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447 Naša Stonožka, n. o., Liptovský Mikuláš na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, postieľok a paplónov 50 000 
448 Alena Šinková, Lučenec na chod domácnosti a plienky 10 000 
449 OZ Zdravotne postihnutých Bučany na rekondično-integračný pobyt 50 000 
450 Anna Nemečková, Zlaté Moravce na nákup dreva na kúrenie 10 000 
451 Pavel Andrejčík, Belá nad Cirochou na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a lieky 10 000 
452 Zuzana a Jozef Chyboví, Tomášikovo na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a lieky 10 000 
453 Obec Dedinka na odstránenie havarijnej situácie v budove ZŠ a MŠ  300 000 
454 Mesto Rimavská Sobota pre ZŠ Pavla Dobšinského na rekonštrukciu podlahy telocvične 295 363 
455 Ing. Vladimír Rožič, Opoj na náklady spojené s chodom domácnosti a výdavky spojené s liečbou, prestavanie izby 20 000 

456 Banskobystrický samosprávny kraj pre DD a Domov sociálnych služieb Kremnica na bezdrôtový signalizačný systém s 
pobočkovou ústredňou a na polohovacie postele a antidekubitačné matrace 385 000 

457 Športový klub Euro Fit, Košice na zabezpečenie realizácie projektu "Cvičenie pre zdravie" 100 000 
458 Roman Predný, Hrachovište na zakúpenie zariadenia Motomed VIVA 60 000 
459 Obec Staškovce, Havaj na dokončenie rozostavanej stavby spoločenskej sály k OÚ 150 000 
460 OZ Náruč - pomoc deťom v kríze, Žilina na kúpu automobilu 190 000 

461 Obec Bziny na materiálovo-technické zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu (nákup stolov, stoličiek, 
javiskového zariadenia, vybavenie kuchynky) 150 000 

462 Obec Oponice na vypracovanie dokumentu "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce" 45 000 
463 Obec Nižný Žipov na výmenu radiátorov a kotla v MŠ 100 000 
464 Obec Malženice na rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000 
465 Nadácia Pro Humanitas Prešov na školiaci program - výchova k tolerancii a proti diskriminácii a rasizmu  50 000 

466 Kotva n. o. Trebišov, Dvorianky na prevádzku sociálneho zariadenia pre matky s deťmi (vykurovanie, prívod mestskej vody, 
nábytok) 200 000 

467 Mária Majetičová, Levice na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky, náklady spojené s liečbou 50 000 
468 Obec Láb na obnovu športoviska 200 000 
469 Vojtech Perský, Levice na chod domácnosti 10 000 
470 Ľubomíra Mačeková, Plaveč na úhradu liečby pre zdravotne postihnuté dieťa 20 000 
471 Iveta Kinská, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a školské potreby 15 000 
472 MO Matice slovenskej, Hrušov na "Autobus dobrej vôle 2007" – 12. ročník humanitného podujatia 50 000 
473 Rímskokatolícka cirkev Rybany na dokončenie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola Sv. Havla v Borčanoch 200 000 
474 Obec Danišovce na výmenu okien a zateplenie budovy MŠ 130 000 
475 OZ pri rodičovskej rade pri Gymnáziu na nákup školského nábytku (stoly, stoličky, katedry) 150 000 
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Karola Štúra, Modra 
476 Mária Božoková, Prievidza na náklady spojené s chodom domácnosti 20 000 
477 Emília Zelinková, Sládkovičovo na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 10 000 
478 Obec Pochabany na výmenu okien na kultúrnom dome a OÚ 200 000 
479 Obec Lužany pri Topli na výstavbu domu nádeje 15 000 
480 Obec Mikulášová na rekonštrukciu OÚ a kultúrneho domu 200 000 
481 Obec Vyšný Kručov na nevyhnutnú údržbu kultúrneho domu 200 000 

482 Renáta Čviriková, Púchov na kúpu inhalátora eFlow-rapid na liečbu cystickej fibrózy s pľúcnym aj brušným 
postihnutím 27 600 

483 Mesto Senica pre ZŠ V.P.Tótha na dobudovanie jazykového laboratória (interaktívne tabule a softvéry) 100 000 
484 Obec Selce na udržiavacie práce na budove kultúrneho domu 120 000 

485 Športová akadémia LÚČ, OZ, Kráľovský 
Chlmec 

na usporiadanie žiackych konferencií na základných a stredných školách "Drogy a rasizmus 
zabíjajú, šport spája" 50 000 

486 Obec Čerhov na obnovu strechy objektu OÚ - havarijný stav 300 000 
487 Obec Kolbasov na údržbu a opravu spoločnej budovy OÚ a Kultúrneho domu 280 000 
488 Obec Horné Chlebany na odstránenie havarijnej situácie na miestnom rozhlase 50 000 
489 Mestská časť Karlova Ves na zariadenie kultúrneho centra - Karloveské centrum kultúry 161 721 
490 Obec Veľopolie na výmenu okien a dverí v budove MŠ 200 000 
491 Obec Príslop na opravu a údržbu budov OÚ a hasičskej zbrojnice 200 000 
492 Obec Nižná Olšava na prevoz, zloženie a umiestnenie unimobuniek po požiari 27 000 
493 Obec Babie, Hanušovce n. Topľou na výmenu okien na budove OÚ 200 000 
494 Obec Ploské na dokončenie a nákup počítačovej techniky - zriadenie internetových klubovní 100 000 
495 Obec Dolná Krupá na odstránenie havárie kotolne ZŠ s MŠ 200 000 
496 Obec Miková na rekonštrukciu miestnosti v budove OÚ, výmenu okien 100 000 
497 Obecná TJ Horné Obdokovce na rekonštrukciu závlahy a materiálového vybavenia 50 000 

498 Obec Spišský Štiavnik na zakúpenie osobných hygienických balíčkov a sladkostí pre Domov dôchodcov a Dom 
opatrovateľskej služby 20 000 

499 Obec Cejkov na rekonštrukciu Miestneho kultúrneho strediska 300 000 
500 Detský folklórny súbor Klnka, Bratislava na nákup krojov a výrobu nahrávky k 30. výročiu súboru 100 000 
501 Obec Čechynce na rekonštrukciu a prístavbu ZŠ 250 000 

502 REVIC - Regionálne vzdelávacie a 
informačné centrum, n. o. Prešov 

na tlač publikácie v rómskom jazyku "Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 
životného prostredia" 100 000 
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503 Ante Trnava, Trnava na vydanie publikácie "Bývajte hospodárne" 50 000 
504 Melánia Onušková, Veľký Krtíš na chod domácnosti, na lieky 15 000 
505 Martina Mesiarkinová, Jelšovce na chod domácnosti, lieky, drevo, kúpu postelí 10 000 
506 Obec Sološnica na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
507 MČ Bratislava - Nové Mesto na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
508 MČ Bratislava - Petržalka na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
509 Obec Topoľníky na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
510 Obec Holice na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
511 Obec Boheľov na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
512 Obec Veľká Mača na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
513 Obec Kráľová nad Váhom na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
514 Obec Nesvady na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
515 Mesto Kolárovo na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
516 Obec Dulovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
517 Obec Kuzmice na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
518 Mesto Topoľčany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
519 Obec Hrušovany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
520 Obec Veľké Dvorany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
521 Obec Komjatice na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
522 Obec Zamarovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
523 Obec Borčice na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
524 Obec Lúka na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
525 Obec Ďurďové na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
526 Obec Ružiná na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
527 Obec Revúca na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
528 Obec Korytárky na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
529 Obec Abovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
530 Obec Kráľ na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
531 Obec Oravské Veselé na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
532 Mesto Dolný Kubín na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
533 Obec Turany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
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534 Mesto Vrútky na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
535 Obec Ľubochňa na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
536 Obec Ľutina na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
537 Mesto Stará Ľubovńa na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
538 Obec Ladomirová na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
539 Obec Papín na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
540 Mesto Stropkov na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
541 Obec Nižný Kručov na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
542 Obec Vechec na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
543 Obec Teplička   na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
544 Obec Vojany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
545 Mesto Veľké Kapušany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
546 Obec Poproč na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 

547 Politologický odbor Matice Slovenskej, 
Bratislava 

na podporu projektov na vydanie kníh: Milan Hodža a Jozef Škultéty "Polemika o 
Československom rozkole" a Daniel Krman "Cestovný denník - Itinerárium" 200 000 

548 Mesto Martin na zabezpečenie podujatia "Oslavy 15. výročia vzniku Slovenskej republiky "Sme tu 15 
rokov" 300 000 

549 SDM DOMINO, Bratislava na dofinancovanie osvetlenia na miniihrisku s umelou trávou 140 000 
550 Eleonóra Čapčíková, Banská Bystrica na kúpu sedacej súpravy, koberca, opravu zubov 20 000 
551 Janette Krupová, Bratislava na chod domácnosti a oblečenie 15 000 

552 Prešovská pravoslávna eparchia, prešov pre Reedukačný detský domov sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Medzilaborce na 
úhradu výdavkov na potraviny, lieky, hygienické a školské potreby a na energie 200 000 

553 Slovenská nadácia na záchranu koní, 
Chorvátsky Grob na pomoc deťom pri hipoterapii 300 000 

 S p o l u  127 706 595,30 
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Uvoľnené z rezervy predsedu vlády rozpočtovými opatreniami:  

Subjekt Účel suma v Sk
1 Slovenská akadémia vied vydanie encyklopédie Beliana         4 000 000  
2 Ministerstvo vnútra SR pre Horskú záchrannú službu Poprad na zabezpečenie záchrannej techniky: 2  
3 Úrad vlády SR bežné transfery - dispofond (Auto-Klima-hodinky)  
4 Ministerstvo kultúry SR projekt "52. ročník Folklórneho festivalu Východná         1 000 000  
5 Úrad vlády SR bežné transfery - dispofond (katalóg výstavy Holokaust...)             385 560  
6 Ministerstvo školstva SR MŠ SR pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské M.H v Sučanoch               30 000  
7 Ministerstvo zdravotníctva SR refundácia nákladov - tím lekárov v Libyi             100 000  
8 Ministerstvo školstva SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre             500 000  
9 Ministerstvo školstva SR Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave               50 000  

10 Slovenská akadémia vied vydanie encyklopédie Beliana          5 000 000  
11 Ministerstvo pôdohospodárstva SR Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra             200 000  
12 Slovenská akadémia vied Ústav politických vied - tlač angl. verzie publikácie M. Hodža: Štátnik a             200 000  
13 Ministerstvo zdravotníctva SR Národný onkologický ústav Bratislava             350 000  
14 Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická liečebňa Plešivec             300 000  
15 Ministerstvo školstva SR Katedra biológie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava             200 000  
16 Ministerstvo školstva SR Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica             200 000  
17 Ministerstvo školstva SR Reedukačný domov pre deti a mládež Trstín             200 000  
18 Úrad vlády SR bežné transfery - dispofond             400 000  
19 Ministerstvo školstva SR Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - Medzinár. festival speváckych             200 000  
20 Ministerstvo zdravotníctva SR Detská ozdravovňa Kremnické Bane             200 000  
21 Úrad vlády SR Sekcia ľudských práv a menšín na org. zabezp. Záver. Podujatia Európskeho              73 026  
22 Ministerstvo kultúry SR pre Múzeum SNP B. Bystrica            150 000  
23 Úrad vlády SR pre Správu zariadení na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov       15 000 000  
24 Ministerstvo kultúry SR Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra biológie a ekológie                72 281  
25 Úrad vlády SR pre Správu zariadení na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov         2 700 000  
26 Úrad vlády SR bežné transfery - dispofond            220 000  

 Rozpočtové opatrenia spolu    32 309 233,00  
 Pridelené v roku 2007 celkom 160 015 828,30  

Zdroj: Úrad vlády SR 
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3.3. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 

Na zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie bola v kapitole Všeobecná pokladničná správa vytvorená rezerva na 

prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii vo výške 1 876,8 mil. Sk. Uvedená 

rezerva bola určená na administrovanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, príjmov zo 

záručnej sekcie EAGGF, odvodov Európskej únii a predvstupových fondov, konkrétne na 

bankové poplatky za vedenie účtov, kurzové rozdiely, DPH za realizované projekty, daň 

z úrokov, predfinancovanie prostriedkov EÚ, resp. predplácanie kontraktov, rýchlejšiu 

realizáciu projektov a nezrovnalostí.  

Výška rezervy na rok 2007 bola zároveň ovplyvnená prostriedkami presunutými z roku 

2006 v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej výške  759,4 mil. Sk. Celková výška 

prostriedkov na zabezpečenie plynulého čerpania  prostriedkov EÚ a financovania odvodov 

do všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2007 bola teda 2 636,2 mil. Sk.  

Podrobnejší prehľad o rozpočtovaných a použitých prostriedkoch poskytuje nasledovná 

tabuľka (v mil. Sk): 

    Rozpočet 2007 
    

Skutočnosť 
2006 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2007 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 
2007-2006 

Index 
2007/2006 

    1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-1 7=4/1*100
Rezerva spolu 1 062,80 1 876,8   721,6 709,9 98,4 -352,9 66,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Podľa účelu použitia boli v rámci rezervy v plnej výške vyčerpané prostriedky na 

kurzové rozdiely a to 696,7 mil. Sk, čo predstavuje 98,1 % z celkového objemu vynaložených 

prostriedkov. Zvyšná časť prostriedkov v celkovej sume 13,2 mil. Sk bola použitá v rámci 

rezervy na predvstupové fondy PHARE (2,3 mil. Sk), ISPA (6,4 mil. Sk) a na úhradu 

bankových poplatkov a dane z úrokov (4,5 mil. Sk). 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 248,0 mil. Sk boli v zmysle § 8 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov koncom roka 2007 viazané a o rovnakú sumu sa v roku 2007 navýšil limit kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa, pričom sa uvedené prostriedky použijú na ten istý účel. 

V uvedenej sume sú zahrnuté finančné prostriedky 118,2 mil. Sk z roku 2005, 154,8 mil. Sk 

z roku 2006 a 974,9 mil. Sk z roku 2007.  
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4. Štátne aktíva a pasíva    

4.1. Majetková pozícia štátnych rozpočtových organizácií 

Majetok štátnych rozpočtových organizácií vykázaný v aktívach súhrnnej súvahy 

týchto organizácií dosiahol k 31.12.2007 celkovú hodnotu 604 260,0 mil. Sk. Uvedená 

hodnota majetku bola krytá v pasívach vlastnými a cudzími zdrojmi v tomto základnom 

druhovom členení (v mil. Sk): 

AKTÍVA Stav 31.12.2006 Stav 31.12.2007 Zmena 

A. Neobežný majetok 

v tom: 

263 515,2 270 360,1 + 6 844,9 

dlhodobý nehmotný majetok 5 964,4 7 158,7 + 1 194,3 

dlhodobý hmotný majetok 106 300,6 114 323,3 + 8 022,7 

dlhodobý finančný majetok 151 250,2 148 878,1 - 2 372,1 

B. Obežný majetok 

v tom: 

317 007,1 333 899,9 + 16 892,8 

zásoby 63 216,1 63 857,3 + 641,2 

pohľadávky 134 743,5 134 773,2 + 29,7 

finančný majetok  102 501,2 118 998,1 + 16 496,9 

návratné finančné výpomoci 16 543,1 16 261,0 - 282,1 

ostatné  3,2 10,3 + 7,1 

Majetok celkom 580 522,3 604 260,0 + 23 737,7 

P A S Í V A    

A. Vlastné zdroje 

V tom: 

-73 414,9 -108 491,3 - 35 076,4 

fondy účtovnej jednotky - 135 785,3 - 178 869,3 - 43 084,0 

výsledok hospodárenia 62 370,4 70 378,0 + 8 007,6 

B. Cudzie zdroje: 

V tom: 

653 937,2 712 751,3 + 58 814,1 

dlhodobé záväzky 478 414,0 531 050,7 + 52 636,7 

krátkodobé záväzky 175 493,4 181 662,7 + 6 169,3 

ostatné zdroje 29,8 37,9 + 8,1 

Pasíva  celkom 580 522,3 604 260,0 +23 737,7 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Poznámka: V súvahe RO je vykázaný začiatočný stav majetku RO v sume 580 522,3 mil. Sk, čo je o takmer 3,7 
mld. Sk menej oproti konečnému stavu uvádzanému v ŠZÚ za rok 2006. Tento stav bol spôsobený 
predovšetkým tým, že krajské úrady a obvodné úrady  boli v zmysle zákona č. 254/2007 Z. z. o zrušení 
krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., 
ktorý nadobudol účinnosť 1.októbra 2007  zrušené a k 31.12.2007 sa majetok týchto zrušených subjektov 
nedostal do súvahy, nakoľko tieto subjekty predložili svoju koncoročnú závierku už pri ich zrušení k 30.9.2007.  
 



 92

 Majetok štátnych rozpočtových organizácií zaznamenal v porovnaní s predchádzajúcim 

účtovným obdobím nárast o 23 737,7 mil. Sk. Na tomto náraste majetku sa v podstatnej 

miere podieľalo zvýšenie obežného majetku o 16 892,8 mil. Sk a to predovšetkým nárast 

finančného majetku o 16 496,9 mil. Sk a neobežného majetku o 6 844,9 mil. Sk. 

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím sa v rámci neobežného majetku zvýšil 

dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok o 9 217,0 mil. Sk, zatiaľ čo dlhodobý 

finančný majetok sa znížil o 2 372,1 mil. Sk. 

Zníženie dlhodobého finančného majetku je vykázané hlavne v rozpočtovej kapitole 

Všeobecná pokladničná správa formou poklesu podielov a podielových cenných papierov. 

Medziročné zvýšenie dlhodobého finančného majetku bolo vykázané v kapitolách 

Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva 

hospodárstva SR z dôvodu vkladu peňažných prostriedkov do základného imania obchodných 

spoločností v ktorých tieto ministerstvá vykonávajú svoje akcionárske práva. Na medziročnej 

zmene dlhodobého finančného majetku sa jednotlivé rozpočtové kapitoly podieľajú takto      

(v mil. Sk): 

- kapitola VPS  -3 504,8
- kapitola ministerstva pôdohospodárstva -7,1
- kapitola ministerstva zahraničných vecí -1,7
- kapitola ministerstva obrany 855,0
- kapitola ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 250,6
- kapitola ministerstva hospodárstva 35,9

 

V rámci obežného majetku v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k týmto 

zmenám: 

• zásoby štátnych rozpočtových organizácií sa zvýšili o 641,2 mil. Sk, z toho materiál 

na sklade sa znížil o 1 374,3 mil. Sk a ostatné druhy zásob sa zvýšili o 2 015,5 mil. Sk, 

• pohľadávky sa mierne zvýšili o 29,7 mil. Sk, pričom v niektorých rozpočtových 

kapitolách poklesli (VPS o 2 517,4 mil. Sk, Protimonopolný úrad SR o 590,2 mil. Sk, 

ministerstvo životného prostredia o 241,3 mil. Sk a pod.) a v niektorých vzrástli (ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácií o 1 650,5 mil. Sk, ministerstvo pôdohospodárstva o 753,1 

mil. Sk, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o 421,9 mil. Sk a pod.). Samozrejme, 

zníženie alebo zvýšenie pohľadávok u rozpočtových kapitol je ako výsledný sumár 

jednotlivých pohľadávok, 

• krátkodobý finančný majetok predstavuje nárast o 16 496,9 mil. Sk. Tento majetok 

štátnych rozpočtových organizácií v úhrnnej výške 118 998,1 mil. Sk tvorili krátkodobé 



 93

finančné investície nadobudnuté do portfólia  MF SR v kapitole VPS 14 232,5 mil. 

Sk, peňažné prostriedky na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových kapitol v 

sume 104 593,4 mil. Sk a 172,2 mil. Sk sú ostatné položky finančného majetku (ceniny, 

peniaze na ceste, pokladnica a pod.). Najväčší objem peňažných prostriedkov na 

mimorozpočtových bankových účtoch je vykázaný v rozpočtovej kapitole VPS vo výške 

74 793,5 mil. Sk. Všetky ostatné rozpočtové kapitoly vykázali v rámci krátkodobého 

finančného majetku svoje peňažné prostriedky na bankových účtoch vo výške 29 799,9 mil. 

Sk, 

• poskytnuté návratné finančné výpomoci sa znížili v kapitole VPS o 282,1 mil. Sk, 

z toho voči subjektom verejnej správy o 41,7 mil. Sk a voči podnikateľským subjektom 

o 240,4 mil. Sk, 

• stav opotrebenia majetku v štátnych rozpočtových organizácií ku koncu roka 2007 

vyjadrený podielom oprávok k obstarávacej cene tohto majetku dosiahol úroveň opotrebenia 

u dlhodobého nehmotného majetku 51,0 % (v roku 2006: 48,0 %) a u dlhodobého hmotného 

majetku 58,8 % (v roku 2006 : 58,3 %). 

 

 Pasíva štátnych rozpočtových organizácií zaznamenali k 31.12.2007 zhodne s aktívami 

zvýšenie o 23 737,7 mil. Sk, pričom vlastné zdroje krytia majetku sa znížili v porovnaní 

s predchádzajúcim účtovným obdobím o 35 076,4 mil. Sk a  cudzie zdroje krytia majetku 

sa zvýšili o 58 814,1 mil. Sk. Zníženie vlastných zdrojov výrazne ovplyvnil pokles stavu 

fondov štátnych rozpočtových organizácií o 43 084,0 mil. Sk, naopak, výsledok 

hospodárenia vlastné zdroje vylepšil o 8 007,6 mil. Sk. 

V rámci cudzích zdrojov krytia majetku sa zvýšili dlhodobé záväzky  o 52 636,7 mil. Sk 

predovšetkým v dôsledku emisií štátnych dlhopisov a čerpaných úverov zo zahraničia. 

Medziročný nárast krátkodobých záväzkov o 6 169,3 mil. Sk bol spôsobený predovšetkým 

čerpaním krátkodobých pôžičiek od Štátnej pokladnice v rámci uplatňovaného 

refinancovania. Ostatné cudzie zdroje sa zvýšili o 8,1 mil. Sk. 
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4.2. Štátne finančné aktíva a pasíva v správe Ministerstva financií SR 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje štátne finanční aktíva ako 

peňažné prostriedky na bankových účtoch štátnych rozpočtových a príspevkových 

organizácií, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu 

z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek, ako aj peňažné 

prostriedky zo splácania istín návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek. Štátne 

finančné pasíva sú záväzky štátu z prijatých úverov vlády, z vydaných cenných papierov, ako 

aj záväzky štátnych príspevkových organizácií vzniknuté z úverových vzťahov.  

V roku 2007 sa stav štátnych finančných aktív  v správe Ministerstva financií SR znížil 

o 1 397,5 mil. Sk, zatiaľ čo stav záväzkov štátu vzrástol až o 52 755,3 mil. Sk.  

Celkový prehľad o vývoji tejto skupiny štátnych finančných aktív a pasív v roku 2007 

poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

 Stav  k 
31.12.2006 

Stav  k 
31.12.2007 Zmena  

1. Prostriedky štátu na účtoch v Štátnej pokladnici 61 984,4 72 924,2 10 939,8
2. Vládne pohľadávky voči zahraničiu 8 177,1 7 146,9 -1 030,2
3. Pohľadávky prevzaté od ČSOB 3 362,3 3 024,3 -338,0
4. Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné  
      papiere a ostatné finančné investície 3 660,9 4 101,1  440,2

5. Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné 
      finančné investície 10 264,9 6 320,0  -3 944,9

6. Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 16 543,1 16 261,0 -282,1
7. Ostatné pohľadávky  43 229,5 52 364,4 9 134,9
8. Pohľadávky voči podnikom 231,1 204,0 -27,1
9. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
      obchodov  14 072,6 0,00 -14 072,6

10. Ostatné cenné papiere 16 450,0 14 232,5  -2 217,5
Štátne finančné aktíva celkom 177 975,9 176 578,4 -1 397,5
1. Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 8 633,2 8 040,9 -592,3
2. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 136,2 127,6 -8,6  
3. Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 31,7 0,3 -31,4
4. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov Štátneho    
      fondu cestného hospodárstva (ŠFCH)  4 835,7 4 470,4 -365,3

5. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté MF  
      SR 5 286,2 6 710,2 1 424,0

6. Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 449 808,1 493 803,0 43 994,9
7. Matra Communication – úver 143,2 0,00  -143,2
8. Prevzaté záväzky od ŽSR a Železničnej spoločnosti,a.s. 8 780,2 17 271,3 8 491,1
9. Iné záväzky – refinančný systém 151 946,8 152 067,3 120,5
10. Záväzky z anonymných vkladov  1 242,2 1 107,8 -134,4
Záväzky celkom: 630 843,5 683 598,8 52 755,3
1. Fond štátnych finančných aktív a pasív  -437 801,1 -489 802,2  -52 001,1
2. Závierkové účty  klienta Štátny dlh a VPS -15 066,5 - 17 218,2 -2 151,7
Štátne finančné pasíva celkom 177 975,9 176 578,4 -1 397,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Celkové medziročné zníženie štátnych finančných aktív je predovšetkým z dôvodu 

poklesu pohľadávok štátu, vkladov štátu v tuzemských spoločnostiach a zníženia cenných 

papierov v držbe štátu. Štátne finančné aktíva sa v priebehu roka 2007 zvýšili na bankových 

účtoch v Štátnej pokladnici a z vkladov v medzinárodných finančných inštitúciách. 

Medziročné zvýšenie záväzkov a tým aj štátneho dlhu o 52 755,3 mil. Sk bolo 

ovplyvnené týmito faktormi. Negatívny vplyv na zvýšenie štátneho dlhu mali: 

• vykázaný schodok  štátneho rozpočtu za rok 2007 vo výške 23 527,9 mil. Sk, 

• prevzatie úverov so štátnou zárukou od Železníc Slovenskej republiky a 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica vo výške 20 882,7 mil. 

Sk, 

• medziročný nárastu depozít v komerčných bankách z titulu čerpania pôžičiek vo 

výške 12 765,3 mil. Sk, 

• časové rozlíšenie úrokov zo záväzkov vo výške 1 378,0 mil. Sk. 

Pozitívny vplyv na štátny dlh mali: 

• medziročná zmena stavu emisného disážia z vydaných štátnych dlhopisov vo výške 

2 421,0 mil. Sk, 

• kurzové rozdiel zo záväzkov  vo výške 3 377,6 mil. Sk. 

Na celkovom stave štátnych finančných aktív 176 578,4 mil. Sk sa jednotlivé ich zložky 

podieľali takto: 

2007  2006 

 prostriedky na bankových účtoch  v Štátnej pokladnici  

      a krátkodobé finančné investície      41,3 %  44,1 % 

 pohľadávky tuzemské       48,8 % 41,6 % 

 pohľadávky zahraničné         4,0 %   6,5 % 

 vklady štátu v tuzemsku a v zahraničí       5,9 %   7,8 % 

 

 Celkový stav záväzkov v sume 683 598,8 mil. Sk v štruktúre tvorili: 

            2007  2006 

 záväzky z emisií štátnych dlhopisov     72,2 % 71,3 % 

 záväzky z refinančného systému so Štátnou pokladnicou  22,2 % 24,1 % 

 ostatné záväzky tuzemské a zahraničné       5,6 %   4,6 % 
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4.2.1. Vývoj štátnych finančných aktív 

Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív za rok 2007 je zamerané na nasledovné 

oblasti: 

      stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici, 

      stav a vývoj krátkodobých finančných investícií, 

      štátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

      štátne finančné aktíva ako vklady a pohľadávky štátu voči  tuzemským spoločnostiam. 

 
4.2.1.1. Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici 

V priebehu roka 2007 sa stav štátnych finančných aktív na účtoch v Štátnej pokladnici 

zvýšil o 10 940,0 mil. Sk, ako o tom svedčí nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav k 
31.12.2006 

Stav k 
31.12.2007 Zmena 

Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby 47,3 379,3 332,0
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 29,0 29,0 0,0
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách 15,6 21,0 5,4
Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu 3 804,3 24 656,1 20 851,8
Vkladový účet štátnych finančných aktív  0,6 1,2 0,6
Termínovaný účet - dôchodková reforma 55 644,0 45 744,0 -9 900,0
Účet splátok návratných finančných výpomocí 972,3 639,5 -332,8
Evidencia štátnych finančných aktív 60 513,1 71 470,1  10 957,0
Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier 59,2 59,2 0,0
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MF SR 59,2 59,2 0,0
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - špeciál  26,2 47,0 20,8
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 69,9 220,4 150,5
Účet vládnych pohľ. a záv. prevzatých od ČSOB (CDZ) 1,1 2,1 1,0
Účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh - SKK 31 699,5 23 527,8 -8 171,7
Devízový účet ARDAL  Štátny dlh – EUR 50,9 17,5 -33,4
Devízový účet ARDAL Štátny dlh  – USD 0,0 0,1 0,1
Anonymné vklady 1 242,2 1 107,8 -134,4
Účty vládnych úverov a emisií 33 089,8 24 922,7 -8 167,1
Bilančný účet r.2006 -31 677,9 0,0 31 677,9
Bilančný účet r.2007 0,0 -23 527,8 -23 527,8
Bilančný účet -31 677,9 -23 527,8 8 150,1
Bankové účty štátnych finančných aktív s p o l u 61 984,2 72 924,2 10 940,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Stav prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív vedených v Štátnej pokladnici  k 

31.12.2007 vykazoval 72 924,2 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní so začiatočným stavom  

vo výške 61 984,2 mil. Sk zvýšenie o 10 940,0 mil. Sk. Na jednotlivých účtoch sa zaznamenal 

nasledujúci vývoj: 



 97

     • účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby: príjem vo výške 372,0 mil. Sk 

predstavuje prevody finančných prostriedkov príslušných daňových úradov SR v zmysle 

Metodického pokynu č. 67/2/2005, ktorý vydalo Daňové riaditeľstvo SR. Ide o prevody 

zostatkov peňažných prostriedkov súvisiacich s inkasovanými exekučnými platbami a  

odplatou za postúpené pohľadávky. Z účtu bol poukázaný vklad do základného imania VOP 

Nováky, a.s. vo výške 40,0 mil. Sk, 

     • finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách: na účet boli prijaté prostriedky vo 

výške 5,4 mil. Sk. Ide o vrátenie príslušných finančných čiastok náhrad, ktoré boli  fyzickým 

osobám vyplatené pri vyvlastňovaní nehnuteľností na základe rozhodnutí príslušných 

obvodných pozemkových úradov v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva    

k pozemkom v znení neskorších predpisov, 

      • účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu: na účet boli prijaté prostriedky    

v celkovej výške 22 755,7 mil. Sk, ktoré predstavujú prostriedky z dividend, ktoré FNM SR 

odviedol na základe  zmluvy z 29.01.2007 na posilnenie štátnych finančných aktív v súlade    

s uznesením vlády SR č. 856 zo dňa 11.11.2006 a na základe  uznesenia vlády SR č. 900 zo 

dňa 17.10.2007. Úbytok na účte v celkovej sume 1 903,8 mil. Sk bol spôsobený  poukázaním 

prostriedkov v sume 1 200,0 mil. Sk na zvýšenie základného imania Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky, a.s., poukázaním prostriedkov v sume 332,0 mil. Sk ako návratnú 

finančnú výpomoc pre MH Invest s.r.o. na výkup pozemkov na zabezpečenie projektu 

Samsung podľa uznesenia vlády SR č. 229 zo dňa 7.3.2007 k Návrhu investičnej zmluvy 

medzi spoločnosťou Samsung Electronics LCD Business a SR zastúpenou Ministerstvom 

hospodárstva SR, poukázaním prostriedkov v sume 141,8 mil. Sk  EIB ako vklad do 

základného kapitálu, poukázaním prostriedkov v sume 30,0 mil. Sk LOBB ako vklad do 

základného imania na riešenie finančnej situácie, poukázaním prostriedkov v sume 100,0 mil. 

Sk ako vklad do základného imania Nemocnice Ministerstva obrany SR, poukázaním 

prostriedkov v sume 70,0 mil. Sk  na zvýšenie základného imania pre Vojenský opravárenský 

podnik Nováky, a.s., v sume 20,0 mil. Sk na zvýšenie základného imania pre Vojenský 

opravárenský podnik Trenčín, a.s., poukázaním prostriedkov v sume 5,0 mil. Sk na riešenie 

finančnej situácie  vo Vojenskej zotavovni Ružomberok a pre obdobný účel v sume 5,0 mil. 

Sk pre Vojenskú zotavovňu Zemplínska Šírava, 

     • vkladový účet štátnych finančných aktív: sa zvýšil o 0,6 mil. Sk z titulu prijatých úhrad 

zo splácania  pohľadávok voči  fyzickým osobám, 
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     • termínovaný účet – dôchodková reforma: začiatočný stav účtu 55 644,0  mil. Sk sa znížil 

o 9 900,0 mil. Sk na 45 744,0 mil. Sk. V priebehu roka 2007 sa stav účtu zvýšil o 10 300,0 

mil. Sk prijatím prostriedkov od FNM SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 856/2006. Z tohto 

účtu  boli poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 20 200,0  mil. Sk Sociálnej poisťovni na 

krytie deficitu Sociálnej poisťovne v zmysle § 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení, 

     • účet splátok návratných finančných výpomocí: začiatočný stav účtu splátok návratných 

finančných výpomocí vo výške 972,3 mil. Sk bol znížený v priebehu roka o 332,8 mil. Sk 

a k 31.12.2007 dosiahol 639,5 mil. Sk. Na účte bol zaznamenaný prírastok zdrojov v sume 

1 006,0 mil. Sk. Tieto zdroje tvorili príjmy vo forme splátok návratných finančných výpomocí 

od verejnoprávnych inštitúcií v úhrnnej sume 3,0 mil. Sk, od štátneho účelového fondu 166,9 

mil. Sk, od nefinančných subjektov 748,6 mil. Sk a od obcí 41,7 mil. Sk a ďalšie príjmové 

operácie v sume 45,8 mil. Sk. Úbytok na účte v celkovej sume 1 338,8 mil. Sk bol spôsobený 

poukázaním prostriedkov v sume 35,9 mil. Sk na zvýšenie základného imania pre  MH SR 

Invest, s.r.o., poukázaním kapitálového vkladu do základného imania pre Nemocnicu 

Ministerstva obrany SR v sume 100,0 mil. Sk, poukázaním peňažných prostriedkov 

Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií SR za účelom zvýšenia základného imania 

Letiskovej spoločnosti Žilina v sume 9,0 mil. Sk, zvýšením základného imania Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banke, a.s. v sume 640,0 mil. Sk, poukázaním kapitálového vkladu do 

základného imania pre Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. v sume 20,0 mil. Sk 

a vkladom do medzinárodných inštitúcií ako účasť na majetku vo výške 533,9 mil. Sk, 

     • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – špeciál:  začiatočný stav účtu  vo výške 

26,2 mil. Sk sa zvýšil o 20,8 mil. Sk, čo predstavuje splátka istiny vládneho úveru z Alžírska 

(medzinárodná dohoda zo dňa 12.10.1987), 

     • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil: začiatočný stav účtu vo výške  69,9 

mil. Sk  sa v priebehu roka zvýšil o splátky istín z vládnych pohľadávok a úverov o 150,5 mil. 

Sk. Tieto splátky istín tvorili splátky od dlžníckych krajín ako sú Alžírsko, Laos, Nikaragua, 

Albánsko, Myanmar (Barma) a India, 

     • účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB (CDZ): stav účtu na 

začiatku roka 2007 bol 1,1 mil. Sk. V priebehu roka v prospech účtu bola prijatá platba 

z Kambodže vo výške 1,0 mil. Sk, 
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• účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh – korunový: začiatočný stav na účte 

k 1.1.2007 bol 31 699,5 mil. Sk. Na účet boli prijaté finančné prostriedky  v sume 283 380,0 

mil. Sk, ktoré tvorili: 

- 3 022,0 mil. Sk čerpanie tranží úverov  na krytie schodku ŠR, 

- 65 146,0 mil. Sk emisia tuzemských štátnych dlhopisov vrátane   prémií a alikvotného 

úrokového výnosu,  

- 23 607,5 mil. Sk príjem z obchodu  FX-Swap, 

- 151 734,3 mil. Sk pôžička z krátkodobého refinančného systému,  

- 7 368,5 mil. Sk  poplatky a úroky, ktorých ekvivalent bol preúčtovaný z výdavkového 

účtu a príjmového rozpočtového účtu na korunový mimorozpočtový  účet ostatné 

operácie ARDAL Štátny dlh, 

-  32 501,7 mil. Sk príjem pôžičiek od komerčných bánk. 

Z účtu bolo uhradených 291 551,6 mil. Sk, ktoré tvorili: 

- 54 300,0 mil. Sk  splátka tuzemských dlhopisov, 

- 4 752,5  mil. Sk splátka istín úverov, 

- 151 882,0 mil. Sk splátka pôžičky voči ŠP  z roku 2006, 

- 31 677,9 mil. Sk úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2006, 

- 47 944,6 mil. Sk pôžičky tuzemským bankám, 

-  994,6 mil. Sk prevod alikvotný úrokový výnos a prémie do príjmov štátneho 

rozpočtu. 

Zostatok na účte k 31.12.2007 bol 23 527,9 mil. Sk, 

• devízový účet EUR pre operácie ARDAL Štátny dlh: stav na účte k 1.1.2007 vo výške  

50,9 mil. Sk bol znížený o 33,4 mil. Sk. Zmena stavu je saldom medzi prostriedkami 

prijatými na účet a úhradami z účtu.  

Na účet boli prijaté peňažné prostriedky  v sume 83 770,9 mil. Sk, ktoré tvorili:  

- 2 449,5 mil. Sk čerpanie tranží úverov,  

- 33 340,8 mil. Sk emisia  zahraničných štátnych dlhopisov,  

- 44 228,7 mil. Sk úhrada pôžičiek od komerčných bánk, 

- 3 556,5 mil. Sk úhrada pôžičky od zahraničnej banky,  

- 90,9 mil. Sk úroky z pôžičiek od komerčných a zahraničnej banky a poplatky, 

-  31,1  mil. Sk pôžičky od ŠP z refinančného systému, 

-  73,4 mil. Sk  kurzové rozdiely.  
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Z účtu  bolo uhradených  83 804,3 mil. Sk, ktoré predstavujú:  

- 5 727,2 mil. Sk poplatky a úroky, ktorých ekvivalent bol preúčtovaný z výdavkového 

účtu na korunový účet ostatné operácie ARDAL Štátny dlh,  

- 9 414,5 mil. Sk úhrada istín úverov,  

- 31,0 mil. Sk  splátky pôžičiek od Štátnej pokladnice z refinančných obchodov,  

- 45 046,5 mil. Sk pôžičky tuzemským bankám,  

- 23 585,1 mil. Sk FX Swap so SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. 

Stav účtu k  31.12.2007  je 17,5 mil. Sk,  

• devízový účet USD pre operácie ARDAL Štátny dlh: stav na účte k 31.12.2007 sa 

zvýšil o 0,1 mil. Sk z dôvodu poplatkov a kurzových rozdielov, 

     • na účte anonymných vkladov: sa stav peňažných prostriedkov znížil o 134,4 mil. Sk 

oproti začiatočnému stavu vo výške 1 242,2 mil. Sk. Na tento účet boli prevedené zostatky 

peňažných prostriedkov zo zrušených vkladov na doručiteľa vo výške 70,6 mil. Sk. ktoré  si 

vkladatelia a iné oprávnené osoby neuplatnili v peňažných ústavoch do 31.12.2006. Na 

výplatu náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa boli použité peňažné prostriedky 

vo výške 205,0 mil. Sk. Zostatok účtu predstavuje sumu 1 107,8 mil. Sk, 

     • bilančný účet: na tomto účte je evidovaný neuhradený  schodok štátneho rozpočtu za 

príslušný rok. Schodok  štátneho rozpočtu za rok 2006 vo výške 31 677,9 mil. Sk bol 

uhradený   prijatými úvermi vo výške 1 414,5 mil. Sk a prijatými  pôžičkami z refinančného 

systému Štátnej pokladnice vo výške 30 263,4 mil. Sk na základe uznesenia NR SR č. 

455/2007 k návrhu záverečného účtu verejnej správy za rok 2006. Na konci roka 2007 boli na 

tento účet  zaúčtované zostatky príjmových a výdavkových účtov štátneho rozpočtu a zostatok 

na účte v sume 23 527,8  mil. Sk predstavuje schodok štátneho rozpočtu za rok 2007. 

 
4.2.1.2. Stav a vývoj krátkodobých finančných investícií 

V priebehu roka 2006 boli do portfólia Ministerstva financií SR nadobudnuté 

krátkodobé finančné investície uskutočneným REPO obchodom typu nákup spätný predaj so 

Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava v  hodnote 16 450,0 mil. Sk.  

Dňa 3.7.2007 bol tento obchod prolongovaný so splatnosťou 3.7.2008 za nových 

obchodných podmienok, čím došlo k zmene hodnoty kolaterálu cenných papierov na hodnotu 

14 232,5 mil. Sk.  
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4.2.1.3. Štátne finančné aktíva - pohľadávky voči zahraničiu 
 

a)  Stručný prehľad o stave vysporiadania civilných pohľadávok Slovenskej republiky voči 

zahraničiu k 31.12.2007 

   
 Ruská federácia 

Dlh Ruskej federácie voči SR je splácaný na základe „Dohody medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie 

voči Slovenskej republike“ zo dňa 24.6.1994 (ďalej v texte aj „Dohoda“), ktorá bola doplnená 

dvomi protokolmi  o vnesení zmien do Dohody podpísanými dňa 28.8.2002 a 23.7.2003. Dlh 

RF voči SR je splácaný formou tovarových dodávok, na ktorých sa podieľa MV SR.  

 Ruská federácia – Krivoj Rog 

Pohľadávka je vedená voči Ruskej federácii samostatne. Ide o výstavbu Krivorožského 

ťažobného a opravárenského kombinátu tzv. „KŤUK“ na území Ukrajiny – Krivoj Rog. 

Vlastnícke vzťahy medzi RF a Ukrajinou však neboli doteraz vyriešené. Vec je riešená 

Ministerstvom hospodárstva SR.  

 Alžírska demokratická  ľudová republika 

ADĽR pokračuje v splácaní formou tovarových dodávok podľa splátkového kalendára 

stanoveného do roku 2010 v zmysle Medzivládnej úverovej dohody z 16. novembra 1984. 

Pohľadávka vznikla z nesplateného úveru poskytnutého na základe úverovej dohody medzi 

vládou Československej socialistickou republikou a vládou Alžírskej demokratickej ľudovej 

republiky podpísanej dňa 16. novembra 1984.  

 Myanmarský zväz 

Splácanie dlhu Myanmarského zväzu voči SR prebiehalo bez problémov v súlade so 

splátkovým kalendárom dohodnutým v Zmluve o úhrade pohľadávok Slovenskej  republiky 

v Myanmarskom zväze zo dňa 10.11.1994 a jej dodatkov č. 1 a č. 2 medzi MF SR 

a spoločnosťou Transakta, a. s., Bratislava, s termínom plnenia do 31.12.2007. Istina bola 

v tomto termíne splatená a výška úrokov  a termín ich splátok bude upresnený v Dodatku č.3, 

ktorý sa v súčasnej dobe pripravuje. 

   
 Nikaragujská republika 

Vysporiadanie sa realizuje bez problémov na základe Zmluvy, ktorá sa týka uhradenia 

pohľadávky Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej dňa 14.4.2000 so 

spoločnosťou Raffels AG, Herisau, Švajčiarsko v znení jej dodatkov.  
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 Laoská ľudovodemokratická republika 

Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje na základe vládnej dohody uzavretej v roku 

2001 formou výmenných listov predsedov vlády SR a vlády Laoskej ľudovodemokratickej 

republiky. Laoská strana uzavretú dohodu bez problémov plní a svoj reštrukturalizovaný 

záväzok od roku 2001 spláca v USD vzostupnými splátkami podľa splátkového kalendára 

stanoveného do roku 2009.  

 Kambodžské kráľovstvo 

Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje bez problémov na základe Dohody medzi 

vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodžského kráľovstva o reštrukturalizácii 

a splatení dlhu Kambodžského kráľovstva voči Slovenskej republiky zo dňa 6.11.2001. 

 Albánska republika 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky 

o reštrukturalizácií a splatení záväzku Albánskej republiky voči Slovenskej republike bola 

podpísaná dňa 26.05.2005 v Bratislave a platnosť nadobudla dňa 18. 11. 2005. Podľa tejto 

dohody má byť dlh Albánskej republiky uhradený v desiatich splátkach  do roku 2014. 

 býv. Zväzová republika Juhoslávia + Slovinsko 

Pohľadávka býv. ČSFR voči býv. ZRJ vznikla z titulu predbežného vykonávania 

Platobnej dohody zo dňa 8. februára 1991, pohľadávka však nebola uznaná dlžníkom, resp. 

rozdelená medzi nástupnícke krajiny a ani externe rozdelená medzi SR a ČR. Pohľadávka nie 

je dlžníkom splácaná. 

 Čínska ľudová republika 

Pohľadávka vznikla na základe tzv. barterových obchodov, ktoré sa uskutočňovali medzi 

bývalými československými podnikmi zahraničného obchodu a príslušnými čínskymi 

podnikmi v rokoch 1986-1990 a 1990-1992. Pohľadávka SR a ČR voči ČĽR je vedená na 31 

účtoch, nie je úročená a nie je splácaná.    

 Kubánska republika    

Problematika vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Kubánskej republike 

bola predmetom rokovania všetkých štyroch doposiaľ uskutočnených zasadnutí medzivládnej 

slovensko-kubánskej zmiešanej komisie pre hospodársko-obchodnú a technickú spoluprácu. 

Komisia však naposledy rokovala v máji 2001. 

Údaje o výške jednotlivých pohľadávok boli kubánskou stranou na týchto rokovaniach 

odsúhlasené bez námietok, problém je stanoviť prepočítací koeficient z nekonvertibilnej meny 
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na konvertibilnú (USD), pričom na poslednom zasadnutí kubánski zástupcovia dokonca 

neboli kompetentní o tejto otázke rokovať a v zmysle ich stanoviska je výlučne Banco Central 

de Cuba oprávnená a kompetentná rokovať a rozhodovať o spôsobe vysporiadania 

zahraničných dlhov Kubánskej republiky.  

 Kórejská ľudovodemokratická republika 

Slovenská republika k 31.12.2006 eviduje pohľadávku voči KĽDR, ale vzhľadom na 

komplikované politicko-ekonomické vzťahy s KĽDR, v posledných rokoch sa nedosiahol 

žiadny pokrok v riešení pohľadávok SR  a ČR voči KĽDR.  

 Sýrska arabská republika 

Dňa 01.04.2005 bola podpísaná trojstranná vládna Dohoda medzi vládou ČR, vládou SR  

a vládou SAR o reštrukturalizácií a splatení záväzku SAR voči ČR a SR (ďalej len 

„Dohoda“). V ustanoveniach Dohody sa uvádza spôsob vysporiadania vládnej pohľadávky na 

hotovostnom princípe ako aj vysporiadanie pohľadávok v rámci zriadenia Nového 

likvidačného účtu (ďalej len „NLÚ“) v prospech ČR a SR za účelom splatenia formou 

tovarových dodávok. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je ukončené čerpanie prostriedkov 

z NLÚ, celý dlh SAR voči SR nie je vyrovnaný. 

 

Špeciálne pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu: 

 Prehľad o stave vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu 

v špeciálnej oblasti je evidovaný v režime utajenom a preto bude predložený na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky ako osobitný dokument. 

 
b) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery 

Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov civil na základe dohody doteraz spravujú 

pre Ministerstvo financií  SR Československá obchodná banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska. V priebehu roka 2007 sa ich stav znížil z 8 177,1 mil. Sk na 7 146,9 mil. Sk, čo 

predstavuje celkové zníženie o 1 030,2 mil. Sk.  

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný prehľad              
(v mil. Sk):  

 
Položka aktív 

Stav 
k 1.1.2007 

Stav 
k 31.12.2007 

Zmena 
v roku 2007

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe ČSOB 4 459,7 3 848,0 -611,7
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – úvery 127,3 126,7 -0,6
Ruská federácia - Krivoj Rog 109,3 111,5 2,2
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Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2007 v poskytnutých vládnych úveroch - civil voči zahraničiu spravovaných 

ČSOB, a.s. došlo k zníženiu stavu všetkých pohľadávok voči jednotlivým štátom s výnimkou 

pohľadávok voči Ruskej federácii – Krivoj Rog a obdobne v pohľadávke VÚ špeciál v XTR, 

u ktorých došlo k  zvýšeniu z titulu predpisu úrokov.  

V roku 2007 vo  vládnych úveroch - civil poskytnutých  do zahraničia spravovaných 

NBS došlo k zníženiu stavu pri všetkých pohľadávkach voči jednotlivým štátom s výnimkou 

zvýšenia stavu pohľadávok voči Kube o 84,8 mil. Sk z dôvodu predpisu úrokov v uvedenej 

výške. K najvýraznejšiemu zníženiu pohľadávky došlo pri pohľadávke voči Ruskej federácii 

– konsolidovaný dlh o 278,0 mil. Sk, čo predstavujú  najmä  tovarové  dodávky vo výške 

219,8 mil. Sk  (prevažne  pre  Úrad  pre  normalizáciu, metrológiu   a   skúšobníctvo  SR a  

pre  Ministerstvo  vnútra  SR), ako  aj  záporný  kurzový  rozdiel  vo  výške  58,2 mil. Sk. 

Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku 

2007 z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisu nových úrokov, odpustených pohľadávok 

a kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Krajina dlžníka Stav k 
31.12.2006 

Splátky
istín 

Odpustená
čiastka 

 
Úroky 
predpis

Kurzové 
rozdiely 
a ostatné 

zmeny 

Stav k 
31.12.2007 

Zmena 
v r. 2007

Ruská federácia -Krivoj Rog  0 0 2,2 0  

Sýria 18,0 0 0 0 -2,8 15,2 -2,8
Alžírsko 386,9 -14,7 0 9,3 -75,3 306,2 -80,7
Alžírsko - Trade Service  8,0 -7,6 0 0 -0,1 0,3 -7,7
Myanmar 201,0 -36,7 0 4,0 -40,8 127,5 -73,5

 
Položka aktív 

 

Stav 
k 1.1.2007 

Stav 
k 31.12.2007 

Zmena 
v roku 2007

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS 3 717,4 3 298,9 -418,5
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách-úvery 2 133,4 2 218,2 84,8
Kuba 2 133,4 2  218,2 84,8
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery 1 584,0 1 080,7 -503,3
Kambodža 7,0 5,1 -1,9
Laos 2,0 1,2 -0,8
Nikaragua 880,3 657,7 -222,6
Ruská federácia – konsolidovaný dlh 694,7 416,7 -278,0
Sýria  18,0 15,2 -2,8
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery 595,9 434,0 -161,9
Alžírsko 386,9 306,2 -80,7
Alžírsko (TRADE SERVICE, a.s. Bratislava) 8,0 0,3 -7,7
Myanmar (Barma) 201,0 127,5 -73,5
 Špeciálne vládne pohľadávky – úvery 3 736,5 3 287,3 -449,2
VÚ špeciál v USD 3 615,0 3 163,2 -451,8
VÚ špeciál v XTR 121,5 124,1 2,6
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Kuba 2 133,4 0 0 42,4 42,4 2  218,2 84,8
Kambodža 7,0 -1,0 0 0 -0,9 5,1 -1,9
Laos 2,0 -0,6 0 0 -0,2 1,2 -0,8
Nikaragua 880,3 -5,6 0 26,7 -243,7 657,7 -222,6
Ruská feder.- konsolid. dlh 694,7 0 0 0 -278,0 416,7 -278,0
Vládne pohľ.-úvery špeciál 3 736,5 -20,8 0 55,0 -483,4 3 287,3 -449,2
S p o l u 8 177,1 -87,0 0 139,6 -1 082,8 7 146,9 -1 030,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

c)   Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 

Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz spravuje pre Ministerstvo 

financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka Slovenska. V  

priebehu  roka 2007 sa  ich  stav  vo  výške  3 362,3 mil. Sk  celkovo  znížil o 337,8 mil. Sk, 

čo podstatnou mierou ovplyvnili kurzové rozdiely.  

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – prevzaté pohľadávky od ČSOB  v správe ČSOB, 

a.s. Praha charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):   

Položka aktív Stav Stav Zmena 
 k 1.1.2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe ČSOB 
a.s. Praha 2 408,2 2 065,2 -343,0
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 2 237,5 1 902,2 -335,3
Čína 247,2 232,2 -15,0
Juhoslávia 1 795,3 1 650,4 -144,9
Kórea 18,1 15,8 -2,3
Ruská federácia 1,2 1,2 0
Slovinsko 2,9 2,6 -0,3
India   172,8 0 -172,8
Pohľadávky v konvertibilných menách 170,7 163,0 -7,7
Albánsko 106,3 81,0 -25,3
Alžírsko   33,0 54,6 21,6
Korea 31,4 27,4 -4,0

 

Položka aktív Stav Stav Zmena 
 k 1.1.2007 k 31.12.2007 v roku 2007 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe NBS 953,9 959,1 5,2
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 553,0 553,0 0
Kuba 553,0 553,0 0
Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ 400,9 406,1 5,2
Kuba (prekonvert. DEM) 400,9 406,1 5,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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  Pohľadávka  voči Alžírsku v  konvertibilnej  mene  vykazuje  celkové  zvýšenie   o 21,6 

mil. Sk, na čom  sa  najviac  podieľa zvýšenie zostatku na tovarovom účte CS 84. 

Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2007 

z hľadiska vplyvu splátok istín, odpustených pohľadávok, predpisov nových úrokov, 

kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Krajina Stav k Splátky Odpustená Úroky - Kurz. rozd. Stav k Zmena 
dlžníka  31.12.2006 istín čiastka predpis a ost. zmeny 31.12.2007 v r. 2007 
Čína 247,2 0 0 0 -15,0 232,2 -15,0
Juhoslávia 1 795,3 0 0 86,0 -230,9 1 650,4 -144,9
Kórea 18,1 0 0 0 -2,3 15,8 -2,3
Ruská federácia 1,2 0 0 0 0 1,2 0
Slovinsko 2,9 0 0 0 -0,3 2,6 -0,3
India   172,8 -81,2 0 0 -91,6 0 -172,8
Albánsko 106,3 -11,7 0 1,6 -15,2 81,0 -25,3
Alžírsko 33,0 0 0 0 21,6 54,6 21,6
Kórea 31,4 0 0 0 -4,0 27,4 -4,0
Kuba 553,0 0 0 0 0 553,0 0
Kuba (DEM) 400,9 0 0 16,6 -11,4 406,1 5,2
S p o l u 3 362,1  -82,9 0 104,2 -349,1 3 024,3 -337,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
 Vklady štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

Aktíva Slovenskej republiky vo forme majetkových účastí štátu  v medzinárodných 

finančných inštitúciách a v cenných papieroch v držbe štátu sa medziročne zvýšili o 440,2 

mil. Sk. Majetkové účasti štátu v medzinárodných finančných inštitúciách štátu vzrástli 

o 442,7 mil. Sk a cenné papiere v držbe štátu poklesli o 2,5 mil. Sk. 

Zvýšenie majetkových účastí v medzinárodných finančných inštitúciách nastalo z týchto 

dôvodov: 

- zo štátnych finančných aktív boli použité prostriedky na navýšenie majetkových účastí 

štátu v medzinárodných finančných inštitúciách v celkovej výške 667,2 mil. Sk, z toho 

v Európskej investičnej banke 642,0 mil. Sk a vo Svetovej banke (IDA) 25,2 mil. Sk, 

- valorizáciou akcií v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj sa majetkový podiel 

Slovenskej republiky v tejto banke znížil o 55,3 mil. Sk, 

- kurzové rozdiely zúčtované k 31.12.2007 z devízových vkladov znížili korunovú 

protihodnotu majetkových účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

o 169,2 mil. Sk. 
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Prehľad o majetkovej účasti Slovenskej republiky v týchto inštitúciách  a cenných 

papierov vo vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

Položka aktív Stav k 
31.12.2006 

Stav k 
31.12.2007 Zmena 

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách - spolu 3 638,9 4 081,6 442,7
Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu 297,3 288,9 -8,4
Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 359,6 349,5 -10,1
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD 392,1 341,7 -50,4
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR 331,9 322,6 -9,3
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 18,7 18,2 -0,5
Vklad do Európskej investičnej banky 277,8 450,0 172,2
Účasť v inštitúciách Svetovej banky 1 212,0 1 131,2 -80,8
v tom: korunová časť 818,0 787,9 -30,1
   IBRD 617,5 562,2 -55,3
   IDA     199,6 223,4 23,8
   IDA  - MDRI 0,00 1,4 1,4
   MIGA 0,9 0,9 0,0
v tom: devízová časť 394,0 343,3 -50,7
   IBRD 60,3 52,5 -7,8
   IDA 197,3 171,9 -25,4
   IFC 116,9 101,9 -15
   MIGA 19,5 17 -2,5
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný 
fond 10,1 9,8 -0,3
Dočasný zverenecký fond – IDA 37,4 32,6 -4,8

Vklad do Európskej investičnej banky – rezervný fond 702,0 1 137,1 435,1
Cenné papiere vo vlastníctve štátu 2,5 2,5 0
Bondy Argentínskej republiky 19,5 17,0 -2,5
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, 
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu 3 660,9 4 101,1 440,2

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Zníženie cenných papierov vo vlastníctve štátu o 2,5 mil. Sk, ktoré boli nadobudnuté 

v rámci delenia štátnych finančných aktív  bývalej Československej federácie, nastalo iba 

z dôvodu kurzových rozdielov zúčtovaných k týmto cenným papierom k 31.12.2007. 
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4.2.1.4. Štátne finančné aktíva - vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné 

finančné investície  

 
a)  Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach došlo v roku 2007             

k nasledovným zmenám (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 Zmena 

RVS, a.s. (Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s.) 1,0 1,0 0,0
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Bratislava 11,0 11,0 0,0
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 800,0 2 640,0 1 840,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 6 784,9 1 000,0 - 5 784,9
EXIM banka, a.s. Bratislava 2 668,0 2 668,0 0,0
Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach spolu 10 264,9 6 320,0 -3 944,9
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa znížili o 3 944,9 mil. Sk, a to z dôvodu: 

  zvýšenia vkladu do základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 

o sumu 640,0 mil. Sk  na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR vykonaného 

v pôsobnosti valného zhromaždenia banky dňa 26.2.2007 a o sumu 1 200,0 mil. Sk  na 

základe rozhodnutia Ministerstva financií SR vykonaného v pôsobnosti valného 

zhromaždenia banky dňa 2.10.2007 v súlade s „Dlhodobou koncepciou rozvoja Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky na obdobie rokov 2008 – 2013“. 

 zníženia vkladu do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava 

o 5 784,9 mil. Sk  na základe Uznesenia vlády SR č. 956 z 15.11.2006. Zároveň bol o túto 

sumu  v zmysle § 215b ods. 2 Obchodného zákonníka doplnený rezervný fond Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. 

Okrem majetkovej účasti štátu v kapitole VPS spravovali v rámci dlhodobého finančného 

majetku ostatné kapitoly štátneho rozpočtu majetkové účasti vo forme vkladov, podielov, 

akcií a cenných papierov podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. Sk): 
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Kapitola Forma účasti Stav k 
1.1.2007 

Stav k 
31.12.2007 

Zmena v 
roku 2007

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR   1 570 871 1 569 177 -1 694
v tom: Správa služieb diplomatického zboru, a.s. akcie 1 517 000 1 517 000 0
           Vklad do SSDZ, a.s.   53 871 52 177 -1 694
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR   12 320 12 320 0
v tom: Biont, a.s. cenné papiere 12 320 12 320 0
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR   8 400 8 400 0
v tom: Biont, a.s.  akcie 8 400 8 400 0
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR   3 893 897 3 929 847 35 950
v tom: ZŤS Výskumno - vývojový ústav Martin, a.s. 

v konkurze akcie 80 493 80 493 0
           ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. v konkurze akcie 901 564 901 564 0
           ZŤS TEES, a.s., Martin, v konkurze akcie 742 080 742 080 0
           Transpetrol, a.s. akcie 969 000 969 000 0
           Javys, a.s. akcie 6 000 6 000 0
           Biont, a.s. akcie 28 560 28 560 0
           MH Development, s.r.o. obch. podiel 1 166 000 1 166 000 0
           MH Invest, s.r.o. obch. podiel 200 36 150 35 950
MINISTERSTVO PôDOHOSPODÁRSTVA SR   196 061 188 956 -7 105
v tom: UniBanka, a.s. akcie 25 901 25 901 0
           Dlhodobé pôžičky   170 160 163 055 -7 105
MINISTERSTVO DOPRAVY, POŠT a TELEKOM. SR   127 797 070 128 047 669 250 600
v tom: Slovenské aerolínie, a.s. cenné papiere 62 872 62 871 0
           METRO Bratislava, a.s. cenné papiere 156 133 156 133 0
           Slovak Telecom, a.s. cenné papiere 8 849 350 8 849 350 0
           Poštová banka, a.s. cenné papiere 2 532 2 532 0
           Dopravná banka, a.s. cenné papiere 20 000 20 000 0
           Železničná spoločnosť, a.s. cenné papiere 6 400 000 6 400 000 0
           Železničná spoločnosť Cargo, a.s. cenné papiere 12 100 000 12 100 000 0
           Slovenská pošta, a.s. cenné papiere 6 456 000 6 456 000 0
           Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.  cenné papiere 2 281 278 2 281 278 0
           Letisko Košice - Airport Košice, a.s. cenné papiere 776 376 776 376 0
           Národná diaľničná spoločnosť, a.s. cenné papiere 90 025 830 90 187 430 161 600
           Letisková spoločnosť Žilina, a.s. cenné papiere 430 89 430 89 000
           Letisko Poprad - Tatry, a.s. cenné papiere 203 120 203 120 0
           Letisko - Piešťany, a.s.  cenné papiere 151 680 151 680 0
           Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.  cenné papiere 310 930 310 930 0
           Dlhodobé pôžičky   539 539 0
MINISTERSTVO OBRANY SR   2 405 435 3 260 425 854 990
v tom: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. kmeňové akcie 301 785 301 785 0
           Biont, a.s. kmeňové akcie 6 720 6 720 0
           Letisko Sliač, Sliač kmeňové akcie 17 000 17 000 0
           Nemocnica MO SR, a.s., Bratislava kmeňové akcie 438 900 533 900 95 000
           Letecká vojenská nemocnica, Košice kmeňové akcie 154 945 154 945 0
           Letecké opravovne Trenčín kmeňové akcie 737 120 737 120 0
          Vojenský opravárenský podnik, Trenčín kmeňové akcie 257 720 257 720 0
          Vojenské zdravotnícke zariadenia, Piešťany kmeňové akcie 491 245 492 005 760
          LOBB Banská Bystrica, a.s. kmeňové akcie 0 181 350 181 350
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          Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice kmeňové akcie 0 38 160 38 160
          Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. kmeňové akcie 0 73 520 73 520
          Vojenský technický ústav, a.s. L. Mikuláš kmeňové akcie 0 192 160 192 160
          Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. kmeňové akcie 0 240 920 240 920
          Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. kmeňové akcie 0 33 120 33 120
MINISTERSTVO VNÚTRA SR   302 682 301 785 -897
v tom:  Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. cenné papiere 301 785 301 785 0
           Podielové cenné papiere držané do splatnosti cenné papiere  897 0 -897
ÚRAD PRE MORMALIZÁCIU, METROL., A 
SKÚŠOBNÍCTVO SR   1 138 520 1 138 520 0
v tom :  Biont, a.s. kmeňové akcie 1 000 000 1 000 000 0
             Obstaranie dlhodobého finančného majetku    138 520 138 520 0
SPOLU   137 325 256 138 457 099 1 131 844

 
Najväčšiu zmenu v majetkových podieloch štátu v roku 2007 predstavuje zmena 

v majetkových podieloch kapitoly Ministerstva obrany SR a Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila majetková účasť 

v kapitole Ministerstva obrany o 854,9 mil. Sk, ktorú tvorí hodnota základného imania 

spoločností zohľadnená v účtovníctve v roku 2007, zvýšenie základného imania                     

v  spoločnosti Nemocnica MO SR, a.s. o 95 mil. Sk a zvýšenie základného imania 

v spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. o 0,76 mil. Sk.  

V kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR došlo k nárastu hodnoty 

majetkových účastí o 250,6 mil. Sk. Zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti 

Žilina, a.s. vo výške 89 mil. Sk sa uskutočnilo upísaním nových akcií. Pri obidvoch 

zvyšovaniach základného imania sa zúčastnilo len MDPT SR, čím sa zvýšila majetková účasť 

štátu na podnikaní spoločnosti na 99,9 %. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je spoločnosť so 

100% majetkovou účasťou štátu. Rozhodnutím akcionára zo dňa 3.1.2007 sa zvýšilo základné 

imanie spoločnosti o 161,6 mil. Sk, čím sa zvýšila hodnota majetkového podielu štátu na 

90 187,4 mil. Sk.   

b) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
 

Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí 

a zrealizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk): 

Položka aktív  Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 Zmena 

Návratné finančné výpomoci  2 372,8 2 661,8 289,0
Zrealizované štátne záruky 14 170,3 13 599,2 - 571,1
Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
spolu 16 543,1 16 261,0 - 282,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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V roku 2007 sa znížili návratné finančné výpomoci o sumu 289,0 mil. Sk Mesto Košice 
splatilo z návratnej finančnej výpomoci 41,8 mil. Sk a z  programu znižovania  palív a energie 
boli splatené návratné výpomoci v sume 1,2 mil. Sk. V prípade MH Invest, s.r.o. sa zvýšila  
návratná finančná výpomoc o sumu 332,0 mil. Sk v zmysle Uznesenia vlády SR č. 229 zo 
dňa 7.3.2007, pričom tieto finančné prostriedky boli určené na výkup pozemkov na 
zabezpečenie projektu „SAMSUNG“. 

Návratné finančné výpomoci zo zrealizovaných záruk sa v roku 2007 znížili o 571,1 
mil. Sk. Na základe Uznesenia vlády SR č. 1070 zo dňa 12.12.2007 a Rozhodnutia ministra 
financií SR o trvalom upustení od vymáhania niektorých  pohľadávok štátu sa pohľadávky 
z návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných záruk znížili voči spoločnosti Calex 
Zlaté Moravce, a.s. vo výške 5 329,8 mil. Sk a voči ZVL-PM, a.s. v konkurze Dolný Kubín 
vo výške 15,2 mil. Sk.  

V prípade štátneho podniku Vodohospodárska výstavba došlo k splateniu istiny vo 
výške 583,6 mil. Sk a v prípade ZŤS, š.p. v likvidácii Rimavská Sobota v sume 0,3 mil. Sk na 
základe rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici. 

Za splatenie úveru poskytnutého Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava sa zvýšil 
objem pohľadávok z  návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných záruk o sumu 
5 367,8 mil. Sk. V zmysle splátkového kalendára Zmluvy o poskytnutí návratných finančných 
prostriedkov sa stav pohľadávok voči Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava znížil 
o 10,0 mil. Sk. 

 
c) Pohľadávky SR voči podnikom 

Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok voči spoločnostiam, ktoré sa 

podieľali na vysporiadaní pohľadávok štátu voči zahraničiu charakterizuje nasledovný 

prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav Stav Zmena 
 k 1.1.2007 k 31.12.2007 v roku 2007

Pohľadávky SR voči podnikom spolu: 225,8 199,2 -26,6
Kimex -  debl. Ruská federácia 63,8 55,6 -8,2
INTERGEO - debl.Tanzánia 13,7 12,8 -0,9
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - debl. 
Mozambik 

22,8 19,9 -2,9

DAK MOVA - debl. Egypt 90,1 78,5 -11,6
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 13,7 12,0 -1,7
Koospol Praha v likvidácii - barterový obchod v Číne 1,3 1,2 -0,1
Centrotex Praha v likvidácii - barterový obchod v Číne 6,5 6,1 -0,4
Transakta, a.s. Praha - barterový obchod v Číne 1,5 1,4 -0,1
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Družstvo Morava Zlín        11,7 11,0 -0,7
Unicoop, s.r.o.                0,5 0,5 0
Intercoop, s.r.o.              0,2 0,2 0
   
Úroky z omeškania: 5,3 4,8 -0,5
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin - debl. Irán 4,1 3,6 -0,5
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava - debl. Rumunsko 1,2  1,2 0
Spolu pohľadávky a úroky: 231,1  204,0 -27,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2007 sa  pohľadávky voči iným subjektom znížili o 27,1 mil. Sk. Toto zníženie 
pohľadávok bolo ovplyvnené  kurzovými rozdielmi k týmto pohľadávkam. 

  
d) Ostatné pohľadávky štátu 

Vývoj stavu ostatných pohľadávok poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):   

Položka aktív Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 Zmena 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 37,4 45,2  7,8
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky 1 725,9 158,1 - 1 567,8
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – penále 2 239,5 306,9 - 1 932,6
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – pokuty 183,2 181,7 -1,5
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka 
dotácie 20,3 20,3 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV – zastupiteľské úrady 174,4 174,4 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 18,0 18,0 0,0
Pohľadávka voči peňažným ústavom 38 590,0 51 355,3 12 765,3
Pohľadávka voči peňažným ústavom - úroky 119,0 104,0 -15,0
Pohľadávka SLOP1 121,8 0,0 -121,8
Pohľadávka z pozemkových úprav  0,0 0,5 0,5
Ostatné pohľadávky spolu 43 229,5 52 364,4 9 134,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových sa zvýšil o 7,8 mil. Sk 

v súvislosti s predpísaním pohľadávky štátu voči Úradu vlády vo výške 1,8 mil. Sk, 

Ministerstvu školstva SR vo výške 1,8 mil. Sk, Ministerstvu  kultúry SR vo výške 6,7 mil. Sk 

a Ministerstvu zdravotníctva SR vo výške 7,8 mil. Sk a v prípade Ministerstva výstavby a 

regionálneho rozvoja  SR sa stav znížil o 10,3 mil. Sk. 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky sa znížil o 1 567,8 mil. 

Sk z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok štátu voči CALEX Zlaté Moravce, 
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a.s. v sume 1 492,3 mil. Sk. V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PT 

Žilina, a.s. v konkurze  došlo k zníženiu stavu pohľadávky o 75,5 mil. Sk. 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových – penále sa znížil o 1 932,6 mil. 

Sk z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok štátu voči CALEX Zlaté Moravce, 

a.s. v sume 1 877,1 mil. Sk. V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PT 

Žilina, a.s. v konkurze  došlo k zníženiu stavu pohľadávky o 55,5 mil. Sk. 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - pokuty sa v roku 2007 znížili o 1,5 

mil. Sk hlavne z dôvodu zníženia stavu pohľadávky voči Slovenskému lyžiarskemu zväzu, 

Bratislava. 

Stav pohľadávok  voči peňažným ústavom sa  zvýšil vo forme istín o 12 765,3 mil. Sk a 

vo forme úrokov sa znížil o 15,0 mil. Sk. Tieto pohľadávky vznikli z peňažných prostriedkov 

získaných z pôžičiek Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity od Štátnej pokladnice, ktorá ich 

v rámci obchodných činností deponovala v tuzemských a zahraničných bankách ako 

v domácej, tak aj v cudzej mene.  

 Stav pohľadávok voči fyzickým osobám z titulu  pozemkových úprav sa zvýšil o 0,5 

mil. Sk z dôvodu vzniku štyroch nových pohľadávok voči fyzickým osobám, ktoré neboli 

k 31.12.2007 uhradené. 

 V priebehu roka 2006 vznikla pohľadávka voči Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vo 

výške 121,8 mil. Sk z dôvodu oneskoreného prevodu finančných prostriedkov od Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a.s. na účet MF SR. Táto pohľadávka bola vysporiadaná v mesiaci 

január 2007. 

 Zníženie pohľadávky z pevných termínovaných obchodov  vo výške 14 072,6 mil. Sk 

súvisí s opravným účtovaním účtovnej operácie z minulých rokov týkajúcej sa REPO 

obchodu s cennými papiermi, ktoré boli nadobudnuté do portfólia MF SR v priebehu roka 

2006. 
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4.3. Vývoj štátnych finančných pasív 

Rozhodujúcu časť štátnych finančných pasív tvoria záväzky, ktoré v zmysle zákona č. 

386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách tvoria štátny dlh Slovenskej republiky. 

Z hľadiska štruktúry možno štátny dlh rozdeliť na vnútorný a zahraničný dlh. 

 
 

 

 

                       Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Celkový štátny dlh sa zvýšil oproti roku 2006 o 52 755,2 mil. Sk, t.j. o 8,4 %. 

Z hľadiska jeho skladby, vnútorný dlh medziročne vzrástol o 20 720,3 mil. Sk, t.j. o 4,0 % 

a zahraničný dlh o 32 034,9 mil. Sk, t.j. o 27,9 %.  

Hlavnou príčinou nárastu štátneho dlhu v roku 2007, okrem faktora dlhového 

prefinancovania celého vykázaného schodku štátneho rozpočtu bolo prevzatie úverov od ŽSR 

a SVP, š.p. Banská Štiavnica do štátneho dlhu, nárast záväzkov z pôžičiek, ktoré znamenali 

medziročný nárast depozít v komerčných bankách a časové rozlíšenie úrokov zo záväzkov. 

Medziročnú zmenu stavu štátneho dlhu pozitívne ovplyvnili emisné disážio z emitovaných 

štátnych dlhopisov a zúčtované kurzové rozdiely k záväzkom ku koncu roka 2007. 

4.3.1. Vnútorný dlh 

 Stav vnútorného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad  

(v mil. Sk):  

Položka pasív Stav 
k 31.12.2006

Stav 
k 31.12.2007 Zmena 

Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 360 775,1 372 914,4 12 139,3
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 1999 0,2 0,2 0,0
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2000 9 842,7 7 355,0 -2 487,7
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2001 66 786,6 66 757,8 -28,8
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2002 21 901,6 9 178,1 -12 723,5
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2003 55 043,6 55 022,5 -21,1
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2004 186 981,4 161 797,8 -25 183,6
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2005 13 008,2 31 710,3 18 702,1
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2006 7 210,8 8 157,8 947,0
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2007 0,00 32 934,9 32 934,9
Štátne dlhopisy na rehabilitácie  0,7 0,7 0,0

Položka 2003 2004 2005 2006 2007 
Vnútorný dlh   335 242,0   395 617,5   459 567,1   515 874,8   536 595,1 
Zahraničný dlh 105 972,0 128 052,2 93 741,7 114 968,8 147 003,7 
SPOLU: 441 214,0 523 669,7 553 308,8 630 843,6 683 598,8 
Index rastu reťaz. 113,6 118,7 105,7 114,0 108,4 
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Iné záväzky - refinančný systém  151 946,8 152 067,3 120,5

Prevzaté záväzky od ŽSR a ŽS, a.s. 1 658,6 10 504,9 8 846,3

Prevzaté záväzky od ŽS. a.s. voči Unibanke a.s. 1  144,8 858,6 -286,2
Prevzaté záväzky od ŽSR voči Tatrabanke a.s. 513,8 399,4 -114,4
Prevzaté záväzky od ŽSR voči ČSOB, a.s. 0,00 1 580,4 1 580,4
Prevzaté záväzky od ŽSR voči ĽB, a.s. 0,00 704,3 704,3
Prevzaté záväzky od ŽSR voči J.P. Morgan  0,00 6 962,2 6 962,2
Prevzaté záväzky od VÚB 251,4 0,00 -251,4
Prevzaté záväzky od sp.METRO a.s. voči VÚB 251,4 0,00 -251,4
Záväzky z anonymných vkladov  1 242,2 1 107,8 -134,4
Záväzky z anonymných vkladov 1 242,2 1 107,8 -134,4
Vnútorný štátny dlh spolu 515 874,8 536 595,1 20 720,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 V priebehu roka 2007 na financovanie priebežného schodku štátneho rozpočtu neboli 

emitované žiadne štátne pokladničné poukážky. 

 Pôžičky z emisií štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu zvýšili štátny dlh 

o 12 139,3 mil. Sk. V priebehu roka boli vydané nové štátne dlhopisy v obstarávacej cene 

65 146,0 mil. Sk a splatené štátne dlhopisy  emitované v predchádzajúcich rokoch v sume 

54 300,0 mil. Sk. Po zohľadnení položiek časového rozlíšenia k týmto dlhopisom vo výške 

1 293,3 mil. Sk (akruálne úroky) je záväzok štátu z emisií tuzemských dlhopisov  ku koncu 

roka 372 914,4 mil. Sk. 

Stav štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. Určených na odškodnenie občanov 

podľa nariadenia vlády SR č. 302/1996 Z. z. a zákona č. 305/1997 Z. z., sa nezmenil. 

 Začiatočný stav záväzkov voči Štátnej pokladnici  vo výške 151 946,8  mil. Sk sa 

v priebehu roka zvýšil z titulu tzv. refinančného systému o 120,5 mil. Sk a dosiahol ku koncu 

roka stav 152 067,3 mil. Sk vrátane úrokov. 

 Výrazný podiel na medziročnom zvýšení vnútorného štátneho dlhu o 8 846,3 mil. Sk 

majú prevzaté záväzky od Železníc SR a Železničnej spoločnosti, a.s.. Do vnútorného dlhu 

prešli záväzky od Železníc SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1094 z 20. decembra 2006 

v sume 13 007,0 mil. Sk. Z prevzatých záväzkov Železníc SR sa v priebehu roka zrealizovali 

splátky istín v sume 4 285,2 mil. Sk a stav záväzkov sa zvýšil o úroky v sume 124,5 mil. Sk, 

čím sa štátny dlh zvýšil ku koncu roka na 10 504,9 mil. Sk.  
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Z prevzatých záväzkov od METRO Bratislava, a.s. do vnútorného štátneho dlhu, ktoré 

vznikli z poskytnutého úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. sa v priebehu roka  

zrealizovala splátka v plnej  výške 251,4 mil. Sk, čím sa o túto čiastku znížil štátny dlh.  

Záväzky štátu z anonymných vkladov k 31.12.2007 vo výške 1 107,8 mil. Sk súvisia 

s odčerpaním týchto anonymných vkladov obyvateľstva  od komerčných bánk do  štátnych 

finančných aktív. Tieto záväzky sa v priebehu roka znížili o 134,4 mil. Sk z dôvodu výplat 

anonymných vkladov oprávneným osobám. 

 

4.3.2. Zahraničný dlh 

 Stav zahraničného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad 

(v mil. Sk):  

Položka pasív Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 Zmena 

Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 8 633,2 8 040,9 -592,3
Pôžička EFSAL od IBRD 7 021,4 6 287,2 -734,2
Pôžička ERL od JEXIM BANK 426,6 303,8 -122,8
Pôžička RUK BA od RB RE 90,6 76,2 -14,4
Pôžička PRVF od IBRD 102,8 36,9 -65,9
Pôžička PRSD od IBRD 157,9 143,4 -14,5
Pôžička TEZSS od RB RE 169,1 161,4 -7,7
Pôžička SEKAL od IBRD 432,9 870,1 437,2
Pôžička TAL od IBRD 201,4 125,5 -75,9
Pôžička PTĽK/HCTA od IBRD 30,5 36,4 5,9
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 136,1 127,6 -8,5
Záväzky v nekonvertibilných menách              136,1            127,6  -8,5
Čína 131,2 123,3 –7,9
Irán 4,9 4,3 -0,6
Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych 
úverov 31,7 0,3 -31,4

Záväzky VÚ civil – OZO 7,7 0,3 -7,4
Alžírsko (Trade Servis, bývalý TECHNOPOL) 7,7 0,3 -7,4
Záväzky - špeciál – úvery 24,0 0,00 -24,0
VÚ špeciál v USD 24,0 0,00 -24,0
Matra Communication – úver 143,3 0,00 -143,3
Tovarový úver 143,3 0,00 -143,3
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 4 835,7 4 470,4 -365,3
Európska investičná banka I – EIB I 17,5 0,00 –17,5
Európska investičná banka II – EIB II 527,7 427,4 -100,3
Európska investičná banka III – EIB III 1 516,4 1228,2 -288,2
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Európska investičná banka IV – EIB IV 1 080,5 977,7 -102,8
Japan Bank for International Cooperation – JBIC 1 693,6 1 837,1 143,5
Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR 
a EIB 5 286,3 6 710,2           1 423,9

 Európska investičná banka - EIB V 944,5 899,3 -55,2
 Európska investičná banka - EIB VI 455,0 1804,1 1349,1
 Európska investičná banka - EIB VII 3 330,6 3 237,1 -93,5
 Európska investičná banka - EIB VIII 556,2 779,7 223,5
Záv. vyplývajúce z prevzatia úverov od ŽSR a ŽS, 
a.s. 5 265,1  4 435,1 -830,0

Prevz. záv. od ŽSR a Žsp a.s. voči EIB 5 265,1 4 435,1 -830,0
Záväzky prevzaté od EIB 1 605,1 1 456,1 -149,0
Prevz. záv. od sp.METRO a.s. voči  EIB 1 605,1 1 456,1 -149,0
Záväzky prevzaté od  RBRE 0,00 875,1 875,1
Prevz. záv. od SVP š.p. B. Štiavnica voči RBRE 0,00 875,1 875,1
Štátne dlhopisy v zahraničí 89 032,3 120 888,0 31 855,7
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2000 – EUR 18 180,5 17 673,2 -507,3

Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2004 – EUR 35 389,1 34 412,5 -976,6
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2006 – EUR 35 462,7 34 480,1 -982,6
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2007 – EUR 0,00 34 322,2 34 322,2
Zahraničný štátny dlh spolu 114 968,80 147 003,70 32 034,90

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Zahraničný štátny dlh z pôžičiek od zahraničných bánk sa v priebehu roka znížil o 592,3 

mil. Sk. Toto zníženie štátneho dlhu  bolo spôsobené zrealizovanými splátkami úverov 

v sume 1 239,9 mil. Sk, čerpaním nových tranží úverov v sume 866,9 mil. Sk, debetnými 

kurzovými rozdielmi 230,4 mil. Sk a časovým rozlíšením úrokov  11,1 mil. Sk. 

 V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny: 

- záväzky z pôžičky EFSAL od IBRD sa znížili o 734,2 mil. Sk. Toto zníženie záväzku 

bolo spôsobené vplyvom splátky istín vo výške 566,1 mil. Sk, debetnými kurzovými 

rozdielmi 183,7 mil. Sk a predpisom akruálnych úrokov  vo výške 15,6 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky  ERL od JEXIM BANK sa znížil o 122,8 mil. Sk vplyvom splátky 

istín vo výške 91,8 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 29,0 mil. Sk a znížením 

predpisu akruálnych úrokov  vo výške 2,0 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky RUK BA od RB RE sa znížil o 14,4 mil. Sk vplyvom splátky istín 

11,8 mil. Sk a debetnými kurzovými rozdielmi 2,6 mil. Sk, 
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- záväzok z pôžičky PRVF od IBRD sa znížil o 65,9 mil. Sk vplyvom čerpania úveru vo 

výške 0,3 mil. Sk, splátky úveru 63,7 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi vo 

výške 1,7 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  vo výške 0,8 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky PRSD od IBRD sa znížil o 14,5 mil. Sk vplyvom  čerpania úveru 

vo výške 5,7 mil. Sk, splátky úveru 16,3 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 4,2 

mil. Sk a predpisom akruálnych úrokov  vo výške 0,3 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky TEZSS od RB RE sa znížil o 7,7 mil. Sk vplyvom splátky úveru vo 

výške 3,1 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 4,7 mil. Sk a znížením predpisu 

akruálnych úrokov  vo výške 0,1 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky SEKAL od IBRD  sa zvýšil o 437,2 mil. Sk vplyvom čerpania 

úveru vo výške 832,3 mil. Sk, splátky istiny 394,2 mil. Sk, debetnými kurzovými 

rozdielmi 2,2 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  vo výške 1,3 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky TAL od IBRD sa znížil o 75,9 mil. Sk vplyvom čerpania úveru vo 

výške 21,9 mil. Sk, splátky úverov 92,9 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 4,8 

mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  vo výške 0,1 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky PTĽK/HCTA od IBRD sa zvýšil o 5,9 mil. Sk vplyvom čerpania 

úveru 6,7 mil. Sk a debetnými kurzovými rozdielmi 0,8 mil. Sk. 

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB sa medziročne znížili o 8,5 mil. Sk len vplyvom 

kurzových rozdielov. 

Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych úverov  sa znížili o 31,4 mil. Sk 

vplyvom   realizovaných splátok istiny a úrokov v sume 35,8 mil. Sk, vplyvom. kreditných 

kurzových  rozdielov v sume 0,3 mil. Sk a vplyvom zvýšenia  úrokov vo výške 4,1 mil. Sk. 

V priebehu roka  sa znížil záväzok z úveru Matra Communication od BNP Paríž   o 143,3 

mil. Sk splatením  istiny vo výške 139,1 mil. Sk a splatením úrokov vo výške 4,2 mil. Sk. 

Stav zahraničných záväzkov z úverov prevzatých po bývalom Štátnom fonde cestného 

hospodárstva SR sa v priebehu roka znížil o 365,3 mil. Sk. Toto zníženie záväzku bolo 

spôsobené čerpaním nových tranží úverov v sume 420,4 mil. Sk, splátkami úverov v sume 

546,0 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi vo výške 234,3 mil. Sk a znížením predpisu 

akruálnych úrokov 5,4 mil. Sk. 

Záväzky vyplývajúce zo zmlúv medzi MF SR a EIB sa medziročne zvýšili o 1 423,9 mil. 

Sk. V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny: 
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- záväzok z poskytnutého úveru od EIB V sa znížil o 55,2 mil. Sk vplyvom splátky 

istiny vo výške  28,5 mil. Sk, vplyvom debetných kurzových  rozdielov 26,0 mil. Sk 

a vplyvom zníženia predpisu akruálnych úrokov  0,7 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VI  sa zvýšil o 1 349,1 mil. Sk vplyvom 

čerpaného úveru 1 371,5 mil. Sk, vplyvom debetných kurzových  rozdielov 40,0 mil. 

Sk a vplyvom predpisu akruálnych úrokov  17,6 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VII sa znížil o 93,5 mil. Sk  vplyvom debetných 

kurzových  rozdielov,92,2 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov 1,3 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VIII sa zvýšil o 223,5 mil. Sk vplyvom čerpania 

ďalšej úverovej tranže vo výške 236,5 mil. Sk, predpisom akruálnych úrokov 3,8 mil. 

Sk a vplyvom debetných kurzových  rozdielov 16,8 mil. Sk. 

 

Úvery vyplývajúce z prevzatých záväzkov od ŽSR a ŽS, a.s. sa znížili  zo stavu 5 265,1 

mil. Sk na 4 435,1 mil. Sk. V zmysle uznesenia vlády SR č. 1094 z 20. decembra 2006 boli 

dňom 2.7.2007 prevzaté do zahraničného štátneho dlhu záväzky Železníc Slovenskej 

republiky, a.s. Bratislava v sume 6 885,2 mil. Sk, ktoré boli v priebehu roka v plnej výške 

splatené. Na ďalšom znížení úverov sa podieľala splátka istiny v sume  677,9 mil. Sk, debetné 

kurzové rozdiely 139,7 mil. Sk a zníženie predpisu akruálnych úrokov vo výške 12,4 mil. Sk.  

Úvery vyplývajúce z prevzatých záväzkov od METRO Bratislava, a.s., ktoré boli 

poskytnuté tejto spoločnosti  EIB na výstavbu Mosta Apollo sa znížili  zo stavu 1 605,1 mil. 

Sk na 1 456,1 mil. Sk, t.j. o 149,0 mil. Sk. Na tomto znížení úverov sa podieľala splátka istiny 

v sume 102,0 mil. Sk, debetné kurzové rozdiely 42,4 mil. Sk a  zníženie predpisu akruálnych 

úrokov vo výške 4,6 mil. Sk.  

Na základe uznesenia vlády  SR č. 1094 z 20. decembra 2006 bol prevzatý do štátneho 

dlhu záväzok Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica v sume 990,5 

mil. Sk, ktorého stav sa znížil na 875,1 mil. Sk. Na tomto znížení sa podieľala splátka istiny 

v sume 95,7 mil. Sk, debetné kurzové rozdiely v sume 23,3 mil. Sk a zvýšenie úrokov vo 

výške 3,6 mil. Sk.  

Záväzok zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí sa medziročne zvýšil 

o 31 855,7 mil. Sk. Začiatočný stav zahraničných dlhopisov v sume 89 032,3 mil. Sk sa 

v priebehu roka zvýšil novou emisiou štátnych dlhopisov vo výške 33 367,7 mil. Sk, 

akruálnymi úrokmi 5 043,3 mil. Sk a emisným disážiom 49,5 mil. Sk. V priebehu roka sa 
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tieto dlhopisy znížili o kurzové rozdiely 2 525,9 mil. Sk a vyplatené úroky 4 078,9 mil. Sk. 

Stav záväzkov zo zahraničných štátnych dlhopisov v obstarávacej cene k 31.12.2007  

predstavuje 120 888,0 mil. Sk.  
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4.3.3. Tabuľkové prílohy 

Tabuľka č. 1: Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 

spolu s pohľadávkami za penále - zostatok k 31.12.2007 
 v mil. Sk

Položka aktív Stav  k 
31.12.2006 

Stav  k 
31.12.2007 Zmena 

Pohľadávky z poskytnutých NFV a penále 2 376,8 2 665,8 289,0

    

a)  Pohľadávky z poskytnutých NFV 2 372,8 2 661,8 289,0

Rok 1990 567,2 567,2 0,0

Severoslovenské tehelne a.s. Žilina v likvidácii 11,9 11,9 0,0

FERRENIT Nitra a.s. 32,5 32,5 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

22,8 22,8 0,0

Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v 
konkurze, Levice 

3,8 3,8 0,0

Strana slobody 0,1 0,1 0,0
ZŤS Nova, a.s. Nová  Dubnica 2,7 2,7 0,0
Bardejovské strojárne, a.s. v konkurze, Bardejov 9,0 9,0 0,0
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice 18,5 18,5 0,0
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 63,5 63,5 0,0
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 105,4 105,4 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze, Martin 188,0 188,0 0,0
Správa hmotných rezerv  SR 97,6 97,6 0,0
ZŤS  Prakovce, š.p. v likvidácii 11,4 11,4 0,0
Rok 1991 1,4 1,4 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 1,0 1,0 0,0
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0,4 0,4 0,0
Rok 1994 0,9 0,9 0,0
Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii 0,9 0,9 0,0
Rok 1996 3,0 3,0 0,0
ZUTE s.r.o. Považská Bystrica 3,0 3,0 0,0
Rok 2002 441,0 399,2 -41,8
Mesto Košice 441,0 399,2 -41,8
Rok 2003 2,9 1,7 -1,2
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 1,3 1,3 0,0
ENERGIA, s.r.o. Slavošovce 1,0 0,0 -1,0
ALCO Slovakia, a.s. Snina 0,6 0,4 -0,2
Rok 2004 827,0 827,0 0,0
Žilina  č. MF/4966/2004 827,0 827,0 0,0
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Rok 2005 529,4 529,4 0,0
Mesto Žilina 529,4 529,4 0,0
Rok 2007 0,0 5 689,8 5 689,8
MH Invest, s.r.o. 0,0 332,0  332,0
b) Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné 
výpomoci 

4,0 4,0 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

0,1 0,1 0,0

ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 0,9 0,9 0,0
FERRENIT Nitra 1,0 1,0 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 2,0 2,0 0,0

 

 

Tabuľka č. 2: Prehľad pohľadávok z zrealizovaných záruk podľa príjemcov spolu 

s úrokmi a penále – zostatok k 31.12.2007 

Položka aktív Stav k 
31.12.2006 

Stav k 
31.12.2007 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, úroky, 
penále 18 131,7 14 060,2 - 4 071,5
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 14 170,3 13 599,2 - 571,1
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 143,1 143,1 0,0
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské Michaľany  27,0 27,0 0,0
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 5 329,8 0,0 -5 329,8
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 5 735,7 5 152,1 -583,6
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 0,0 5 357,8 5 357,8
ORWEL, š.p. v likvidácií Námestovo 23,0 23,0 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo   46,0 46,0 0,0
LUNA, š.p. v likvidácii. Nitra 26,0 26,0 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze  Banská Štiavnica 60,9 60,9 0,0
TOPEX, a.s. v likvidácii. Vranov nad Topľou  25,0 25,0 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 200,0 200,0 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 4,0 4,0 0,0
ZVL-PM, a.s. v konkurze Dolný Kubín 15,2 0,0 -15,2
PT, a.s. v konkurze Žilina  1 280,9 1 280,9 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze  Dubnica nad Váhom  473,8 473,8 0,0
Pozemné stavby, š.p. v likvidácii Banská Bystrica 101,4 101,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 583,0 583,0 0,0
CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze  Stará Turá 87,5 87,5 0,0
OTF, a.s. v konkurze Nižná 6,0 6,0 0,0
ZŤS, š.p. v likvidácii Rimavská Sobota 2,0 1,7 - 0,3
       
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - úroky 1 725,9 158,1 -1 567,8
TOPEX, a.s. v likvidácii Vranov nad Topľou 12,7 12,7 0,0
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 1 492,3 0,0 -1 492,3
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PT, a.s. v konkurze Žilina 157,0 81,5 -75,5
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské. Michaľany 8,1 8,1 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 7,8 7,8 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 1,7 1,7 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom 19,4 19,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 26,9 26,9 0,0
       
Pohľadávky z  realizovaných štátnych záruk - penále 2 235,5 302,9 -1 932,6
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 225,2 225,2 0,0
LUNA, š.p. v likvidácii Nitra 3,1 3,1 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica 23,2 23,2 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo 51,4 51,4 0,0
Calex, a.s. v konkurze  Zlaté Moravce 1 877,1 0,0 -1 877,1
PT, a.s. v konkurze Žilina 55,5 0,0 -55,5

 

Tabuľka č. 3: Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov  – zostatok k 31.12.2007 
Záruky poskytnuté v roku 1993  v mil. Sk
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 2,7 92,4
Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Úrok EUR 0,1 4,3

 96,7
Záruky poskytnuté v roku 1998  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Slov. zár.a rozv.banka, KfW I. *10.9.1998 Istina EUR 0,0 0,0
Slov. zár.a rozv.banka, KfW I. *10.9.1998 Úrok EUR 0,0 0,0

 0,0
Záruky poskytnuté v roku 1999  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Istina EUR 0,0 0,0
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Úrok EUR 0,0 0,0

 0,0
Záruky poskytnuté v roku 2000  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Železnice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Úrok EUR 0,0 0,0
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE          27.6.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE         27.6.2000 Úrok EUR 0,0 0,0
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Istina EUR 18,6 624,2
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Úrok EUR 4,0 133,8
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Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Istina EUR 3,5 117,6
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Úrok EUR 0,4 13,4
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Istina EUR 4,1 136,5
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Úrok EUR 0,7 24,2

 1 049,7

Záruky poskytnuté v roku 2001  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

ŽSR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 istina SKK   0,0
ŽSR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 úrok SKK   0,0

 0,0
Záruky poskytnuté v roku 2002   
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

ŽSR - Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 istina SKK   0,0
ŽSR - Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 úroky SKK   0,0
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 istina SKK   0,0
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 úroky SKK   0,0
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 istina SKK   0,0
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 úroky SKK   0,0
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 istina SKK   0,0
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 úroky SKK   0,0

 0,0
Záruky poskytnuté v roku 2003       
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB I. 18.11.2002 istina EUR 0,0 0,0
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB I. 18.11.2002 úrok EUR 0,0 0,0
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 istina EUR 13,3 445,9
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 úrok EUR 8,1 273,1
     719,0
      
      
Záruky poskytnuté v roku 2004      
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2007 

Stav v SKK     
k 31.12.2007 

Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 istina EUR 10,0 336,0
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 úrok EUR 3,0 101,4

 437,4
      
Spolu:   SKK  2 302,8
      

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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       5. Prehľad o poskytnutých úľavách 

5.1. V pôsobnosti daňových orgánov 

5.1.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 

Na základe žiadostí daňových subjektov, ktoré sa rozhodli v roku 2007 riešiť prechodnú 

platobnú neschopnosť odkladom alebo platením dane v splátkach  v zmysle § 59 zákona č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov bolo povolených 41 odkladov platenia dane, resp. daňového 

nedoplatku (v roku 2006: 63) a v 31 prípadoch (v roku 2006: 73) bolo povolené platenie dane, 

resp. daňového nedoplatku v splátkach v celkovej výške  85,1 mil. Sk (v roku 2006: 175,4 

mil. Sk), z toho 46,9 mil. Sk bude splatných až po roku 2007. Prehľad o počte a výške 

povolení podľa právnej formy poskytujú nasledovné údaje: 

Odklad platenia dane Zaplatenie dane v splátkach    Právna forma 
počet    mil. Sk Počet    mil. Sk 

Fyzické osoby 10 4,6 13 2,3 
Právnické osoby 31 48,7 18 29,5 
Spolu 41 53,3 31 31,8 

               Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 
 

5.1.2. Výška odpustených  daňových  nedoplatkov 

Nedoplatok na dani podľa § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bol v roku 

2007 odpustený v 284 prípadoch (v roku 2006: 502) v celkovej výške 7,2 mil. Sk (v roku 

2006: 11,0 mil. Sk). Prehľad o počte a výške odpustení podľa druhu dane poskytujú 

nasledovné údaje: 

 
Druh dane Počet odpustení mil. Sk 

Daň z príjmu FO zo závislej činnosti 22 0,2 
Daň z príjmu FO z podnikania, z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 88 2,2

Cestná daň 10 0,1
Daň z dedičstva 4 0,1 
Daň z darovania 1 0,0
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti 146 3,9 
Dane z príjmov platné do roku 1992 10 0,6 
Pokuty z daňovej kontroly 3 0,1
Spolu 284 7,2

            Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
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5.1.3. Výška povolených úľav zo sankcií a odpustených sankcií 
 

Daňové orgány v  roku 2007  poskytli úľavu alebo odpustenie zo sankcií v zmysle § 103 

zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov v 17 564 (v roku 2006: 23 286) prípadoch 

v celkovej výške 133,6 mil. Sk (v roku 2006: 224,4 mil. Sk).  

Prehľad podľa jednotlivých druhov daní poskytujú nasledovné údaje: 
                                                                                                                                               

pokuty zvýšenie dane penále úrok  druh dane 
počet mil. Sk počet mil. Sk počet mil. Sk počet mil. Sk 

daň z pridanej hodnoty 1 611 22,4 24 2,0 1 136 35,7 3 0,1
daň z príjmov FO  6 879 16,1 1 0,0 745 14,9 6 0,1
daň z príjmov PO 152 4,2 0 0,0 294 3,6 1 0,0
cestná daň 2 449 4,8 0 0,0 156 0,6 0 0,0
daň z dedičstva 0 0,0 0 0,0 40 0,8 0 0,0
daň z darovania 0 0,0 0 0,0 54 0,6 0 0,0
daň z prevodu a prechodu 
nehnuteľností 424 2,4 1 0,0 715 18,0 1 0,0

spotrebné dane  2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
dane zrušené 0 0,0 0 0,0 10 0,5 0 0,0
pokuty v daňovom konaní 2 689 5,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
pokuty za ERP 145 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
daň vyberaná zrážkou 6 0,0 0 0,0 20 0,1 0 0,0
Spolu 14 357 56,6 26 2,0 3 170  74,8 11 0,2
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

 

5.2. V pôsobnosti colných orgánov 

5.2.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 

Colná správa povolila v roku 2007 platenie colných a daňových platieb v splátkach 

v sume  29,0 mil. Sk (v roku 2006: 1,7 mil. Sk) a odklady platieb vo výške 3,9 mil. Sk (v roku 

2006: 8,2 mil. Sk). Splátky poskytli colné úrady Banská Bystrica a Nitra, odklady colné úrady 

Bratislava, Nitra, Trenčín a Žilina. K 31.12.2007 evidovala odklady a  splátky pohľadávok  za 

26,3 mil. Sk, z toho 1,8 mil. Sk tvoria nezaplatené úľavy z roku 2004.  

 

5.2.2. Výška odpustených a vrátených colných a daňových platieb 
 

Colné orgány  odpustili v roku 2007 platby v celkovej výške 7,3 mil. Sk (v roku 2006: 

24,7 mil. Sk) a vrátili platby v celkovej výške 227,9 mil. Sk (v roku 2006: 268,9 mil. Sk). 

Štruktúra odpustených a vrátených platieb podľa jednotlivých druhov daní bola nasledovná: 
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Druh dane Odpustená platba mil. Sk Vrátená platba mil. Sk 
Clo 0,1 100,7 
Spotrebné dane 0,0 113,2 
DPH 0,8 13,3 
Úroky  0,2 0,5 
Sankcie  6,2 0,2 
Spolu 7,3 227,9 

  Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 

 
6. Prehľad o stave daňových a colných pohľadávok 

6.1. Daňové pohľadávky 
           

Daňová správa vedie na základe dohody uzavretej medzi Ministerstvom financií SR 

a Daňovým riaditeľstvom SR v zmysle § 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov účtovníctvo pohľadávok, záväzkov a príjmov štátneho rozpočtu 

v pôsobnosti daňových orgánov rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa. 

Daňová správa účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva a rozpočtovú klasifikáciu uplatňuje    

v súlade s platným opatrením vydaným Ministerstvom financií SR, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie. 

K 31.12.2007 vykazovala daňová správa daňové pohľadávky v celkovej výške 42 628,8 

mil. Sk (v roku 2006: 35 866,0 mil. Sk), z toho 25 283,6 mil. Sk tvoria dlhodobé daňové 

pohľadávky, t.j. pohľadávky, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok (v roku 2006:  

26 899,5 mil. Sk) a 17 345,2 mil. Sk krátkodobé daňové pohľadávky s dobou splatnosti do 

jedného roka (v roku 2006: 8 966,5 mil. Sk). Z údajov je okrem medziročného zvýšenia 

pohľadávok o 6 762,8 mil. Sk zrejmá tendencia zmeny ich štruktúry v prospech krátkodobých 

pohľadávok.  

Vývoj pohľadávok podľa jednotlivých druhov daní bol nasledovný (v mil. Sk): 

Druh dane Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 

Rozdiel 
2007-2006 

Daň z príjmov 
zo závislej činnosti vrátane prevodu podielu dane 
z príjmov fyzických osôb na osobitný účel - 8 822,2 -10 438,5 - 1 616,3

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 
a z prenájmu 3 013,4 3 862,5 849,1

z príjmov právnických osôb vrátane prevodu podielu 
dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel 8 304,3 12 642,7 4338,4
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vyberaná zrážkou 1,1 -5,2 -6,3
Dane z majetku   
daň z dedičstva a z darovania 100,0 54,6 -45,4
daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 2 757,1 2 045,8 -711,3 
Domáce dane na tovary a služby 
daň z pridanej hodnoty 29 033,0 32 087,5 3 054,5
spotrebná daň z minerálneho oleja 104,7 1 068,2 963,5
spotrebná daň z liehu 1 140,1 1 030,7 -109,4
spotrebná daň z piva 47,4 4,8 -42,6
spotrebná daň z vína 24,9 21,6 -3,3
spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 11,5 10,9 -0,6
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 
daň z motorových vozidiel 150,7 141,2 -9,5
Sankcie uložené v daňovom konaní - 102,0 102,0
Spolu 35 866,0 42 628,8 6 762,8
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

 
Vykazovanie preplatkov na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti je aj 

v roku 2007 ovplyvnené skutočnosťou, že platitelia dane odvedú preddavky na daň a až 

následne majú povinnosť v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka zaslať 

prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch. Z tohto dôvodu sú na dani evidované 

preplatky, keďže predpis odvodovej povinnosti je evidovaný až po spracovaní zaslaných 

pohľadávok.  

V medziročnom náraste daňových pohľadávok o 6 762,8 mil. Sk sa protichodne 

prejavili dva vplyvy: 

     a) nárast daňových pohľadávok na daniach z príjmov právnických osôb a DPH, ktoré sú 

nosnými daňami z hľadiska výnosu a podiel daňových nedoplatkov k výnosom na týchto 

daniach je do 2,5 %. Nezanedbateľný podiel na vysokom náraste daňových nedoplatkov na 

DPH predstavuje neuhradenie dodatočne vyrubenej dane po daňovej kontrole; 

     b) znižovanie daňových pohľadávok úkonmi správcu dane ako sú:  

     - odpísanie daňových pohľadávok s následným zánikom v zmysle zákona SNR č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov v celkovej výške 5 709,6 mil. Sk, 

     - poskytnutie úľav zo sankcií v zmysle § 103 zákona o správe daní v celkovej sume 132,6 

mil. Sk,  

     - odpustenie daňových nedoplatkov v zmysle § 64 zákona o správe daní vo výške 7,2 mil. 

Sk, 

     - aktívna činnosť správcov daní zameraná najmä na vymáhanie daňových nedoplatkov: v 

roku 2007 boli daňové nedoplatky znížené o 13 155,9 mil. Sk. 
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6.2. Colné pohľadávky 
 

Celkový objem colných a daňových pohľadávok za colnú správu k 31.12.2007 dosiahol 

3 370,9 mil. Sk (v roku 2006: 6 125,6 mil. Sk).  

Pohľadávky v lehote splatnosti tvoria pohľadávky  v  zákonnej  10 dňovej lehote 

splatnosti a pohľadávky, pri ktorých  colný úrad na základe žiadosti dlžníka povolil odklad 

platby alebo jej zaplatenie  v splátkach. Stav týchto pohľadávok k 31.12.2007 dosiahol 

celkom 413,9 mil. Sk (v roku 2006: 994,2 mil. Sk), z toho v zákonnej 10 dňovej lehote 387,6  

mil. Sk (v roku 2006: 991,6 mil. Sk) a  splátky a odklady predstavujú 26,3 mil. Sk (v roku 

2006: 2,6 mil. Sk).  

Pohľadávky po lehote splatnosti vykázali k 31.12.2007  stav 2 664,1 mil. Sk (v roku 

2006: 4 812,4 mil. Sk). Výrazný medziročný pokles stavu pohľadávok po lehote splatnosti bol 

spôsobený najmä odpísaním pohľadávok spoločnosti Calex, a.s. Zlaté Moravce.  

Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti podľa jednotlivých 

titulov a v medziročnom porovnaní je nasledovná (v mil. Sk) :  

 
Pohľadávky po lehote splatnosti 2006 2007 index 

Clo 247,0 228,5 92,5 
Spotrebné dane 1 054,6   1 351,9 128,2 
Vyrovnávacie dávky 1,4 1,4 100,0 
Dovozná prirážka 60,2 51,7 85,9 
Daň z pridanej hodnoty 1 833,3   802,4 43,8 
Pohľadávky z colného konania 1 532,8 131,9 8,6 
Pohľadávky z daňového konania 83,0   96,3 116,0 
SPOLU 4 812,3 2 664,1 55,4 

                        Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 
Colná správa tiež vykazuje k 31.12.2007 pohľadávky bez dátumov oznámenia dlhu 

v sume 292,9 mil. Sk (v roku 2006: 319,0 mil. Sk). 

 
6.2.1. Opatrenia colných orgánov na zníženie pohľadávok 

 
6.2.1.1. Vymáhanie pohľadávok  

Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti vykonávajú colné úrady podľa zákona NR 

SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
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Cieľom colnej správy je zabezpečiť čo najväčšiu úspešnosť vymáhania pohľadávok a 

znižovať výšku pohľadávok po lehote splatnosti na čo najnižšiu úroveň. S týmto zámerom  

colné úrady postupujú vo vymáhaní pohľadávok  formou pravidelného  zasielania  výziev  

deklarantom  a  ručiteľom.  

Exekučné útvary a oddelenia ekonomiky a logistiky na jednotlivých colných úradoch 

vykonávali prostredníctvom dožiadaní zisťovanie majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch, 

spolupracovali s peňažnými ústavmi alebo daňovými  úradmi za účelom zistenia finančných 

prostriedkov dlžníka, resp. možnosti úhrady pohľadávky z daňových preplatkov. Tiež 

spolupracovali s registrovými súdmi pri objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne 

relevantných údajov, vyplývajúcich z výpisov obchodných registrov (zmena obchodného 

mena alebo sídla dlžníka, prechod práv a povinností na iný subjekt) a s Registrom obyvateľov 

SR za účelom zisťovania aktuálnych adries fyzických osôb.  

Celkový prehľad o vymáhaní pohľadávok colnej správy a ich účinnosti v roku 2007  je 

uvedený v nasledujúcom prehľade (v mil. Sk): 

 

P.č. Forma  vymáhania 
Počet 

vydaných 
rozhodnutí 

Výška 
vymáhaných 
finančných 

prostriedkov 

Výška 
vymožených 
finančných 

prostriedkov 

Účinnosť 
vymáhania 

v % 

1. Colné záložné právo 210 71,73 4,72 6,6

2.1. 

Exekučný príkaz na prikázanie 
pohľadávky na peňažné prostriedky 
dlžníkov na účtoch vedených v bankách 
alebo iné pohľadávky 

681 21,77 9,97 45,8

2.2. Preúčtovanie nadmerného odpočtu DPH 
dlžníkov 16 0,07 0,03 42,9

2.3. Preúčtovanie z bankových záruk 
a vinkulácií 274 174,49 147,89 84,8

3. Exekučný príkaz na zrážku zo mzdy, inej 
odmeny... 144 23,35 1,40 6,0

4. Exekučný príkaz na predaj hnuteľných 
vecí 13 4,18 0,55 13,2

5. Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností 5 4,41 0,11 2,5

6. Výzva */ 2 191 349,96 50,35 14,4

  Spolu (bez */) 1 343 300,00 164,67 54,9
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

Pri vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti colné úrady vykonávali dražby, pričom 

z celkovej dlžnej sumy 29,4 mil. Sk bolo vymožených celkom 19,0 tis. Sk, čo predstavuje len 

0,06 % z vymáhanej sumy, takže túto formu vymáhania nedoplatkov možno hodnotiť ako 

málo efektívnu. 
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Colné úrady realizujú vymáhanie nedoplatkov aj prihlasovaním pohľadávok voči 

dlžníkom v konkurznom konaní a v likvidácii. V roku  2007 boli prihlásené  pohľadávky do 

konkurzu v celkovej výške 18,9 mil. Sk a voči dlžníkom v likvidácii vo výške 4,1 mil. Sk. Na 

druhej strane sa pohľadávky v konkurze vysporadúvajú  v pomernej čiastke, to znamená, že 

nie sú uhradené v plnej výške. Podľa evidencie, ktorú colná správa vedie od roku 2002, kde sa 

konkurzy do roku 2007 skončili, pohľadávky boli vykázané vo výške 604,9 mil. Sk, z ktorých 

sa vymohlo 130,0 mil. Sk (úspešnosť vymoženia 21,5 %). Vymoženosť pohľadávok dlžníkov 

v likvidácii  nie je dosahovaná vo výške 100 % pretože firmy, ktoré vstúpili do likvidácie 

skončia v konkurze, resp. konkurz je zamietnutý pre nedostatok majetku. 

 
6.2.2. Postúpenie pohľadávok 

 
Podľa  §  89  zákona  č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v   znení   neskorších   predpisov môže   colný    úrad    postúpiť   tretej    osobe   

pohľadávku, ktorá   vznikla   pred  1. januárom  2006  voči  dlžníkovi, na  ktorého   majetok   

bol   vyhlásený  konkurz.  

V zmysle citovaného ustanovenia došlo v priebehu roku 2006 k podpísaniu zmluvy vo 

veci postúpenia  pohľadávok medzi Colným riaditeľstvom SR a Slovenskou konsolidačnou, 

a.s. Uvedená právnická osoba spĺňala všetky podmienky v zmysle Colného zákona, t. j. bola  

právnickou  osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Celková výška postúpených 

pohľadávok k 31.12.2007 dosiahla 825,5 mil. Sk, pričom v samotnom roku 2007 k postúpeniu 

pohľadávok nedošlo. 

 

6.2.3. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

Postup odpisovania nevymožiteľných colných a daňových pohľadávok je špecifický 

proces, ktorému predchádza konanie colných úradov zamerané na zisťovanie (vyhľadávanie)  

majetku dlžníka. Až v prípade negatívnych zistení je možné pohľadávku definovať ako 

nevymožiteľnú a rozhodnúť o jej  odpísaní v zmysle platnej legislatívy. Pri  plnení  

uvedených  úloh  colné  úrady spolupracujú  najmä  s daňovými orgánmi, inými orgánmi 

štátnej správy ako sú súdy, policajné orgány, katastrálne úrady; s peňažnými ústavmi a 

s inými osobami, ktorých informácie môžu pomôcť k úhrade  pohľadávok. 

K 31.12.2007 evidovala colná správa nevymožiteľné  pohľadávky  3 589,2 mil. Sk. 

V priebehu roku odpísala nevymožiteľné pohľadávky vo výške 2 483,2 mil. Sk, na čom sa 
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podieľalo najmä odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky voči firme CALEX, a.s. Zlaté 

Moravce.  
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7. Súhrnná správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu6)  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len ,,MF SR“) je ústredným orgánom 

štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit. Táto kompetencia vyplýva z 

ustanovenia § 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. (ďalej len ,,zákon“) 

v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

Podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za rok 2007 boli ročné správy 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly vypracované v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 

zákona ústrednými orgánmi a správami finančnej kontroly (ďalej len ,,SFK“), ako aj ročné 

správy o činnosti vnútorného auditu vypracované útvarmi vnútorného auditu a vnútornými 

audítormi ústredných orgánov podľa § 31a zákona. 

 

7.1. Následná finančná kontrola verejných prostriedkov 
 

Predkladaná správa informuje o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných 

v roku 2007 ústrednými orgánmi, ktoré sú správcami rozpočtovej kapitoly a SFK Bratislava, 

Zvolen a Košice. V kontrolnej pôsobnosti uvedených orgánov verejnej správy je prevažná 

časť verejných prostriedkov vrátane prostriedkov Európskej Únie a iných prostriedkov zo 

zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. 

V roku 2007 vykonali ústredné orgány a správy finančnej kontroly celkom 1 672 

následných finančných kontrol verejných prostriedkov, z toho 1 332 kontrol bolo zameraných 

na prostriedky štátneho rozpočtu SR, 339 kontrol na prostriedky EÚ a 1 kontrola na iné zdroje 

zo zahraničia. Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov bola 95 594 023 tis. Sk, 

z toho boli prostriedky štátneho rozpočtu SR vo výške 86 115 012 tis. Sk, prostriedky EÚ 

v celkovej výške  8 960 633 tis. Sk a iné zdroje zo zahraničia v celkovom objeme 518 378 tis. 

Sk.  

                                                 
6) MF SR v zmysle ustanovenia § 3 písm. f) zákona predkladá vláde SR spolu s návrhom štátneho záverečného 
účtu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu za rok 2007. Uvedená 
povinnosť MF SR je ustanovená zároveň aj v § 29 ods. 2 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Podrobný prehľad o počte následných finančných kontrol a objeme skontrolovaných 

prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ podľa jednotlivých orgánov verejnej správy 

je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane. 
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(suma v tis. Sk) 

Orgán verejnej správy 

Celkový počet 
násl. finančných 

kontrol verej. 
prostriedkov 

Počet násl. fin. 
kontrol 

prostriedkov ŠR 

Počet násl. fin. 
kontrol 

prostriedkov EÚ 

 
Počet násl. fin. 
kontrol iných 

zdrojov zo 
zahraničia 

Celková suma 
odkontrolovaných 
ver. prostriedkov  

Celk. suma od-
kontrolovaných 
prostriedkov ŠR 

Celk. suma od-
kontrolovaných 
prostriedkov EÚ 

Celk. suma od-
kontrolovaných  
iných zdrojov zo 

zahraničia  

Úrad vlády SR 8 6 2 0 156 592 136 718 19 874 0 

Kancelária NR SR 6 6 0 0 18 396               18 396 0 0 

Kancelária prezidenta SR 1 1 0 0 10 360 10 360 0 0 

Ministerstvo financií SR 43 28 15 0 26 968 499 25 310 239 1 658 260 0 

Ministerstvo kultúry SR 18 18 0 0 626 494 626 494 0 0 

Min. zdravotníctva SR 31 31 0 0 1 466 939 1 466 939 0 0 

Ministerstvo vnútra SR 58 50 8 0 1 717 957 1 662 289 55 668 0 

MDPaT SR 21 12 9 0 6 733 718 4 797 108 1 936 610 0 

Ministerstvo obrany SR 33 33 0 0 7 180 700 7 180 700 0 0 

Min. zahraničných vecí SR 4 4 0 0 511 159 511 159 0 0 

MPSVaR SR           12  7 5 0   91 714 49 178 42 536 0 

MVRR SR 29 5 24 0 342 476 167 804 174 672 0 

Min. hospodárstva SR 50 31 19 0 3 962 998 1 874 324 2 088 674 0 

Min. spravodlivosti SR 14 14 0 0 95 578 95 578 0 0 

Ministerstvo školstva SR 31 17 14 0 850 315 845 824 4 491 0 

MŽP SR 29 18 11 0 545 639 211 758 333 881 0 

Min. pôdohospodárstva SR 66 18 48 0 1 455 874 267 473 673 201 515 200 

Štatistický úrad SR 23 22 1   0 211 691 209 883
1 808

0 

Ústavný súd SR 4 4 0 0 1 089 1 089 0 0 

Generálna prokuratúra SR 3 3 0 0 144 157 144 157 0 0 

Slovenská akadémia vied  18 16 2  0    293 735 290 985 2 750        0  
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Slov. informačná služba 4 4 0 0 110 000 110 000 0 0 

Národný bezp. úrad SR 11 11 0 0 31 987 31 987 0 0 
Ú. pre normal., metrológiu 
a skúšobníctvo SR 5 5 0 0 88 640 88 640 0 0 

Úrad priem. vlastníctva SR 12 12 0 0 120 336 120 336 0 0 

ÚGKK SR 14 11 3 0 76 188 15 393 60 795 0 

Ú. pre ver. obstarávanie SR 2 2 0 0 5000 5 000 0 0 

Protimonopol. úrad SR 2 2 0 0 23 857 23 857 0 0 

Úrad jadr. dozoru SR  1 0 0   1* 3 178                         0                           0 3 178 

SŠHR SR  7 7 0 0 181 801 181 801 0 0 

SFK Bratislava 332 272 60 0 17 494 044 16 733 209 760 835 0 

SFK Zvolen 426 376 50 0 15 687 497 15 243 561 443 936 0 

SFK Košice  354 286 68 0 8 385 415 7 682 773 702 642 0 

Spolu 1 672 1 332 339 1 95 594 023   86 115 012 8 960 633 518 378 

  
          * následné finančné kontroly zamerané na zdroje na projekty resp. jednorazové akcie (napr. workshopy RW 10/06, NATO RARW, CTBTO)  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Na základe vykonaných kontrol bol celkový počet zistených nedostatkov (podľa § 17 

písm. g) zákona  9 926, z toho sa 8 668 nedostatkov týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu SR 

a 1 258 prostriedkov EÚ. Pri následných finančných kontrolách iných zdrojov zo zahraničia 

nedostatky zistené neboli.  

Porušenie finančnej (rozpočtovej) disciplíny predstavuje spolu 1 734,0 mil. Sk, z toho 

1 073,6 mil. Sk sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 660,4 mil. Sk prostriedkov EÚ.  

Neefektívne, nehospodárne a neúčinné použitie verejných prostriedkov 

predstavuje celkom 143,4 mil. Sk, z toho na prostriedky štátneho rozpočtu SR pripadá 

119,0 mil. Sk a na prostriedky EÚ 24,4 mil. Sk. 

Zistené nedostatky, tak ako v ostatných rokoch, sa týkali najmä porušovania:  
 

      zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

      zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

      zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

      zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

      zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

      zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona 

        č. 618/2004 Z. z., 

      zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

 
V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, 

postupovali kontrolné orgány podľa zákona a oznamovali ich orgánom činným v trestnom 

konaní. Počet prípadov, ktoré boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní v roku 2007 

sa medziročne znížil o 16, prehľad podľa jednotlivých kontrolných orgánov poskytujú 

nasledovné údaje: 
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 Kontrolný orgán Počet 
prípadov 

Ministerstvo vnútra SR 2 
Ministerstvo obrany SR 3 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2 
Min. hospodárstva SR v spolupráci s MF SR  1 
Úrad pre normalizáciu, metrol. a skúšobníctvo SR 2 
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1 
Správa finančnej kontroly Zvolen 4 
Správa finančnej kontroly Košice 1 
Spolu 17 

                     Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

 
7.2. Vnútorný audit verejných prostriedkov 

 
Vedúci ústredných orgánov sú podľa zákona povinní zabezpečiť vykonávanie 

vnútorného auditu vlastným zamestnancom alebo organizačnou jednotkou funkčne 

a organizačne oddelenými od riadiacich a kontrolných štruktúr. O výnimke z povinnosti 

zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom (kde 

by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov 

a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné), 

rozhoduje minister financií SR.  

Vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom bolo k 31.12.2007 

zabezpečené v 25 ústredných orgánoch, 4 ústredné orgány nemali obsadenú funkciu 

vnútorného audítora a 3 ústredné orgány  mali výnimku z povinnosti zabezpečiť vykonávanie 

vnútorného auditu vlastným zamestnancom. K 31.08.2007 bolo na ústredných orgánoch 

vymenovaných celkom 49 vnútorných audítorov (vrátane Slovenskej informačnej služby) 

a k 31.12.2007 celkom 48 vnútorných audítorov.  

Vnútorní audítori ústredných orgánov plánovali v roku 2007 vykonať spolu 141 

vnútorných auditov (medziročne o 23 menej) a vykonali celkom 128 vnútorných auditov. 

Bolo vykonaných celkom 10 následných auditov za účelom zistenia stavu implementácie 

navrhnutých odporúčaní z vykonaných vnútorných auditov auditovanými subjektami. 

Z celkového počtu vykonaných vnútorných auditov bolo 78 v oblasti hospodárenia s 

prostriedkami štátneho rozpočtu SR, 49 vnútorných auditov prostriedkov EÚ a 1 následný 
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vnútorný audit pripravenosti riadenia implementácie finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Do celkového počtu nie sú 

započítané vnútorné audity vykonané vnútorným audítorom Slovenskej informačnej služby, 

vzhľadom na osobitný režim ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 

Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Na nápravu zistených nedostatkov navrhli vnútorní audítori spolu 938 odporúčaní. 

Auditované subjekty zohľadnili 864 odporúčaní (92,1 %), 18 odporúčaní (1,9 %) bolo 

čiastočne zohľadnených, 36 odporúčaní (3,8 %) nebolo zohľadnených a 20 odporúčaní (2,1 

%)  bude postupne zohľadnených v roku 2008. 

MF SR v zmysle zákona koordinovalo prípravu plánov vnútorných auditov a výkon 

jednotlivých audítorských akcií s ústrednými orgánmi zainteresovanými na vnútornom audite 

príslušného programu financovaného zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Pre tieto 

účely bol na základe jednotlivých plánov vypracovaný konsolidovaný plán vnútorných 

auditov prostriedkov EÚ na rok 2007, ktorý zahŕňal spolu 42 auditov na 7 ministerstvách a 

organizáciách v rezortoch týchto ministerstiev. 

Najčastejšie zistenia vnútorných audítorov sa týkali: 

      porušovania zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona                

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. (napr.: riziko uzatvárania dodatkov 

k jestvujúcim zmluvám), 

      porušovania zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov (napr. absencia niektorých súvisiacich rozhodnutí správcu majetku štátu, nepresné 

definovanie, resp. duplicita majetku vo výkazníctve, absencia presnejšej aplikácie vnútorných 

kontrolných prvkov), 

      porušovania zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. štruktúra 

rozpočtu vytvára priestor pre vznik disproporcie medzi tvorbou a čerpaním), 

      porušovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov   

(napr. preukázateľnosť účtovných záznamov, vykazovanie nepresnej hodnoty majetku 

a pohybu hodnoty majetku, nejasnosti v evidencii o majetku), 

      porušovania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

zákona č. 618/2004 Z. z. (oblasť výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly), 
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      neúplnosti údajov v informačno-technologickom monitorovacom systéme pre 

štrukturálne fondy a Kohézny fond (ITMS), 

      nedostatočne vypracovaných interných manuálov postupov, 

      nedostatočne vypracovaných postupov vyhodnocovania a najmä riadenia rizík, keď       

v  prípade vzniku vysokého rizika nie sú stanovené účinné postupy na jeho elimináciu, 

      nedostatočne vykonávanej kontroly žiadostí o platbu zo strany riadiaceho orgánu (RO) 

resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO), 

      rozporu interných riadiacich aktov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

      definovania pravidiel a hodnotiacich kritérií v internom manuáli pre výber projektov na 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku tak, že pripúšťajú možnosť schváliť projekt 

aj keď nie sú všetky kritériá splnené, 

      vysokej fluktuácie zamestnancov a s tým spojenej potreby zvyšovania odbornej úrovne 

nových zamestnancov RO, resp. SORO, 

      nedodržiavania termínov úhrady žiadostí o platby konečným prijímateľom/prijímateľom 

pomoci, 

      nedostatočných záznamov výberových komisií zo schválení/zamietnutí projektov; 

uplatňovania dodatočných, nezdokumentovaných kritérií výberu, 

      neprimeraného zadefinovania riadiacich a kontrolných mechanizmov pre overovanie 

a schvaľovanie záverečných platieb v systéme priebežných platieb. 

 
7.2.1. Vnútorný audit Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

Vnútorný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) má v porovnaní               

s vnútorným auditom ústredných orgánov osobitné postavenie, čo vyplýva z ustanovenia § 40 

zákona. Z uvedeného dôvodu sú výsledky vnútorného auditu PPA uvádzané osobitne. 

V roku 2007 odbor vnútorného auditu vykonal dva vnútorné audity zamerané na oblasť 

podpôr poskytovaných v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka SR na roky 2004 – 2006. Celkom bolo identifikovaných 24 zistení, z toho 

boli 3 zistenia s vysokou závažnosťou, 11 zistení so strednou závažnosťou a 10 zistení 

s nízkou závažnosťou. 

a) Najvýznamnejšie zistenia z prvého vnútorného auditu PPA: 
 

      nedostatky, ktoré sa týkali najmä postupov pri výpočte autorizovanej čiastky, z čoho 

vyplynulo riziko neoprávnených nákladov, 
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      v rámci opatrenia Technická pomoc boli identifikované nedostatky pri spracovaní 

žiadosti o platbu 

- prostriedky boli vyplatené na základe dokladov, ktoré v zmysle Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku nespĺňali podmienku originality podkladov, 

- nebol dostatočne preukázaný účel použitia výdavkov (chýbali povinné prílohy – správy 

z realizovanej aktivity), 

- bola zistená nezrovnalosť z dôvodu preplatenia výdavkov, týkajúcich sa nasledujúceho 

programového obdobia, 

- v rámci overovania dĺžky spracovania žiadosti o platbu bolo identifikované riziko 

nedostatočne nastaveného riadiaceho a kontrolného systému a s tým súvisiace riziko, že 

pomoc nebude vyplácaná prijímateľom načas.  

 
b) Druhý vnútorný audit bol zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania 

odporúčaní vnútorných audítorov z odboru vnútorného auditu PPA, ktoré boli definované 

v predchádzajúcom audite Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka SR na roky 2004 – 2006 a v predchádzajúcom audite programu SAPARD. Súčasťou 

vykonaného auditu bolo aj zhodnotenie výsledkov auditov zameraných na program SAPARD, 

vykonaných počas celého obdobia implementácie. V rámci druhého vnútorného auditu boli 

identifikované 3 zistenia, z toho 1 zistenie so strednou závažnosťou a 2 zistenia s nízkou 

závažnosťou, ktoré vyplynuli z nedostatočného zapracovania odporúčaní. 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených z prvého auditu boli zo strany 

auditovaného subjektu splnené, a k zisteniam z druhého auditu boli v audítorskej správe 

stanovené nové termíny na splnenie opatrení.  

Podrobný prehľad o počte plánovaných a vykonaných vnútorných auditov podľa 

jednotlivých orgánov verejnej správy poskytujú údaje tabuľky na nasledujúcej strane. 

 
 
 
 
 
 
 



 142

 

* vrátane odporúčaní, ktoré budú postupne zohľadňované v nasledujúcich obdobiach, alebo kde auditovaný subjekt prijal iné riešenie 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Počet vykonaných vnútorných auditov Počet odporúčaní 
P. č. Ústredný orgán  

Počet 
vnútorných 
audítorov 

Počet 
plánovaných  
vnút. auditov Celkom prostriedky

ŠR 
prostriedky 

EÚ 
iné zdroje 
zo zahr. Celkom zohľadnené čiastočne 

zohľadnené nezohľadnené 

1. Min. dopravy, pôšt a telekomun. SR  3 4 7 3 4 - 75 58        - 17* 
2. Ministerstvo financií SR 15 27 26 4 21 1 109 100 - 9 
3. Ministerstvo hospodárstva SR  2 9 9 5 4 - 105 105 - - 
4. Ministerstvo kultúry SR  2 7 3 3 0 - 0 0 0 - 
5. Ministerstvo obrany SR  2 9 6 6 0 - 87 85 0 2 
6. Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR  3 8 6 2 4 - 119 119 - - 
7. Ministerstvo pôdohospodárstva SR  1 5 0 0 0 - 0 0 - - 
8. Ministerstvo spravodlivosti SR 1 6 7 6 1 - 26 26 - - 
9. Ministerstvo školstva SR 1 4 5 4 1 - 32 32 - - 

10. Ministerstvo vnútra SR 1 6 6 4 2 - 24 24 - - 
11. Min. výstavby a reg. rozvoja SR 2 5 5 1 4 - 79 76 - 3 
12. Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 3 3 3 - - 9 8 - 1 
13. Ministerstvo zdravotníctva SR          1 2 2 1 1 - 11 11 - - 
14. Ministerstvo životného prostredia SR 3 6 5 1 4 - 55 37 18 - 
15. Generálna prokuratúra SR  1 4 3 3 - - 49 35 - 14 
16. Najvyšší kontrolný úrad SR   1 2 2 2 - - 10 10 - - 
17. Národný bezpečnostný úrad SR 1 4 5 5 - - 22 20 - 2 
18. Správa štátnych hmotných rezerv SR 1 4 5 5 - - 24 24 - - 
19. Slovenská akadémia vied 1 6 7 7 - - 52 52 - - 
20. Štatistický úrad SR 1 6 4 4 - - 14 6 - 8* 
21. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 4 4 4 - - 10 10 - - 

22. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR 1 - - - - - - - - - 

23. Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 5 4 4 - - 15 15 - - 
24. Úrad vlády SR 1 5 4 1 3 - 11 11 - - 
25. Slovenská informačná služba 1 - - - - - - - - - 
Spolu 49 141 128 78 49 0 938 864 18 56 


