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1.  Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2010 

1.1. Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2010 

 Hlavným cieľom fiškálnej politiky v roku 2010 v zmysle programového vyhlásenia 

vlády SR bola obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných 

financií. Základ pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 aţ 2012 

predstavovala aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012, ktorá bola 

postavená na odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch o vnútorných a vonkajších 

podmienkach ekonomiky SR v strednodobom horizonte. Na prognózu výrazne vplýval 

pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov - vplyv finančnej a hospodárskej krízy, 

ktorej dno sa predbeţne predpokladalo na prelome rokov 2009 - 2010. Aktuálne údaje však 

ukazovali rýchlejšie oţivenie vývoja ekonomík dôleţitých obchodných partnerov SR, 

vplyvom ktorého sa v dôsledku vysokej otvorenosti ekonomiky Slovenska očakávalo po 

poklese HDP v roku 2009 o 5,7 % rýchlejšie oţivenie v nasledujúcich rokoch aţ na úroveň 

5,4 % HDP v roku 2012. 

 Vychádzajúc z týchto zámerov a ekonomických podmienok bol rámec rozpočtu 

verejnej správy na roky 2010 aţ 2012 zostavený tak, aby postupné zniţovanie plánovaného 

schodku rozpočtu verejnej správy viedlo k úrovni 3 % HDP v roku 2012. Schodok rozpočtu 

verejnej správy vyjadrený v metodike ESA 95, vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného 

piliera starobného dôchodkového poistenia, bol na rok 2010 rozpočtovaný na úrovni 5,5 % 

HDP a na rok 2011 na úrovni 4,2 % HDP. Takto stanovené deficity odráţali snahu vlády 

o konsolidáciu verejných financií, ktorá bola nutná pre ich zdravý vývoj. 

 Pre udrţanie sociálneho štandardu občanov a zabezpečenie adekvátnych zdrojov pre 

financovanie sociálnych programov vlády bolo potrebné zamerať sa na efektívnosť 

konkrétnych výdavkových politík jednotlivých rezortov. Aj keď predmetom zvýšenia 

efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov boli najmä samotné prevádzkové výdavky 

jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, racionalizácia sa týkala aj ich investičných výdavkov. 

Zníţenia v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 však nepredstavovali podfinancovanie 

uvedených oblastí, nakoľko pri zapojení zdrojov z EÚ a spolufinancovania medziročne rástli 

tak beţné, ako aj kapitálové výdavky.  

 V roku 2010 sa vo výdavkoch štátneho rozpočtu rozpočtovalo 95 % transferu na krytie 

výpadku príjmov Sociálnej  poisťovne z titulu zavedenia druhého piliera dôchodkového 

zabezpečenia a od roku 2011 sa úhrada uvedených potrieb Sociálnej poisťovne rozpočtovala 

v plnej výške. 
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 V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 aţ 2012 sa nepredpokladala ţiadna 

privatizácia. 

Po prepade HDP v roku 2009 o 5,7 % sa v roku 2010 v dôsledku silnejšieho ako 

očakávaného oţivenia dopytu našich obchodných partnerov, najmä Nemecka, na základe 

aktuálnych odhadov očakávalo 4 %-né tempo rastu slovenskej ekonomiky. Na druhej strane, 

v domácej ekonomike pokračoval nepriaznivý vývoj: pokles zamestnanosti a dopytu po 

pracovnej sile ovplyvňoval spotrebu domácností s následným negatívnym vplyvom na daňové 

príjmy verejnej správy. 

Reakciou na aktuálnu situáciu vo verejných financiách po zohľadnení 

makroekonomického vývoja bola novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 schválená 

parlamentom v novembri 2010. Celkové rozpočtované príjmy štátneho rozpočtu sa 

v súvislosti so zreálnením makroekonomických ukazovateľov a ich vplyvom na daňové 

príjmy a v nadväznosti na zreálnenie nedaňových príjmov zníţili z 12,6 mld. eur na 11,9 mld. 

eur. Zároveň z dôvodu potreby zabezpečiť krytie nevyhnutných výdavkov na odstránenie 

škôd spôsobených povodňami, zníţiť deficit základného fondu starobného poistenia 

a zabezpečiť zvýšené výdavky na sociálnu inklúziu, sa celkové výdavky štátneho rozpočtu  

zvýšili zo 16,3 mld. eur na 16,4 mld. eur. V dôsledku uvedeného, ako aj vplyvom 

očakávaného horšieho hospodárenia väčšiny ostatných subjektov verejnej správy, došlo 

k zvýšeniu deficitu verejnej správy z pôvodne stanovených 5,5 % HDP na 6,72 % HDP.  

1.2.  Základné makroekonomické ukazovatele, z ktorých sa vychádzalo pri príprave 

rozpočtu na rok 2010 

 Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012 bola zaloţená na 

odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach 

ekonomiky SR v strednodobom horizonte.  

 Prognóza výrazne odráţala spomalenie vonkajšieho prostredia a globálnu krízu, ktorá 

sa zreteľne začala vynárať v rokoch 2007 a 2008 cez turbulencie na finančných trhoch 

spôsobené hypotekárnou krízou v USA. V čase príprav rozpočtu na rok 2010 svetové 

ekonomiky čelili najhoršej hospodárskej kríze od konca druhej svetovej vojny. Najviac 

postihnutými krízou boli vyspelé krajiny, ktoré boli po rokoch stabilného ekonomického rastu 

svedkami recesie svojich ekonomík. Očakávalo sa, ţe v USA pravdepodobne dôjde v roku 

2009 k zníţeniu HDP o 2,9 % (z 1,1 %-ného rastu v roku 2008), pričom v eurozóne sa mala 

ekonomika spomaliť o 4,0 % (na rozdiel od rastu 0,9 % v roku 2008). Podľa prognóz 
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zahraničných autorít sa očakávalo, ţe v roku 2010 by krajiny eurozóny mali zaznamenať 

pokles na úrovni 0,1 % a v USA by malo dôjsť k ekonomickému rastu na úrovni 0,9 %. 

U našich najbliţších susedov sa v roku 2010 predpokladal v Českej republike ekonomický 

rast 0,3 %, v Poľsku 0,8 %, avšak Maďarsko malo zaznamenať pokles na úrovni 0,3 %
1
. 

Očakávalo sa, ţe nepriaznivé vyhliadky vonkajšieho prostredia sa naplno prejavia v poklese 

exportu SR predovšetkým v roku 2009 a ţe zniţovanie globálneho ekonomického rastu sa 

premietne aj do zniţovania dopytu po komoditách na svetových trhoch a ich cien, najmä 

energetických surovín. Očakávalo sa, ţe ceny ropy sa budú v rokoch 2009 aţ 2011 pohybovať 

na úrovni okolo 74,6 USD/barel. 

 Domáce očakávania ekonomického vývoja výrazne slabli v prvej polovici roku 2009 

najmä pod vplyvom globálnej ekonomickej krízy (indikátory ekonomickej dôvery v eurozóne 

v tom čase dosahovali rekordné minimá). Od decembra 2008 aţ po máj 2009 predstavovala 

kaţdá nová hodnota indexu ekonomického sentimentu nové historické minimum. Od júna 

2009 sa index odrazil od svojho dna reflektujúc tak určitú mieru stabilizácie vonkajšieho 

prostredia a zlepšujúcu sa náladu spotrebiteľov v krajinách našich obchodných partnerov. 

Vtedy posledný zverejnený údaj z augusta 2009 zaznamenal zlepšenie oproti 

predchádzajúcim mesiacom predovšetkým v oblasti maloobchodu, stavebníctva a sluţieb. 

Napriek týmto zlepšeniam sa index ekonomického sentimentu na Slovensku ešte stále 

nachádzal hlboko pod svojím dlhodobým priemerom.  

 Očakávalo sa, ţe celkový charakter makroekonomickej politiky v roku 2009 bude 

expanzívny, ţe boj s globálnou krízou a snaha podporiť rast a zamestnanosť v EÚ budú drţať 

úrokové sadzby ECB na rekordne nízkych hodnotách okolo úrovne 1 % a deficit verejnej 

správy SR v roku 2009 bude v dôsledku krízy vyšší oproti roku 2008. Predpokladalo sa, ţe 

v dôsledku absencie nástrojov národnej menovej politiky bude mať oveľa väčší význam 

fiškálna politika, štrukturálne politiky, flexibilita trhu práce a stabilita finančného trhu.  

 Predpokladalo sa, ţe z hľadiska štruktúry dopytu sa výrazne prepadne najmä 

zahraničný obchod spolu s investíciami, čo bude mať za následok pokles zamestnanosti 

a spomalenie rastu miezd. Vzhľadom na predpoklad, ţe mzdy sú vo všeobecnosti smerom 

nadol pomerne rigidné sa očakávalo, ţe kríza by mala mať relatívne menší dosah na rast 

miezd ako na zamestnanosť. Očakávalo sa však, ţe s postupným oţivením v roku 2010 začnú 

                     
1
 Ministerstvo financií SR vychádzalo z jarných prognóz Európskej komisie (máj 2009) 
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všetky ukazovatele opäť rásť, pričom nezamestnanosť dosiahne svoje dno a ţe mierna inflácia 

v roku 2009 a 2010 bude značne ovplyvnená hospodárskou krízou, čo sa navonok prejaví 

stagnáciou cien najmä v oblasti potravín a obchodovateľných sektorov. Zníţenie hodnôt 

v predikcii cenového vývoja zasiahlo deflátor HDP a jeho zloţiek, ktorého vplyvom museli 

byť následne zredukované aj nominálne veličiny HDP. Vyššia inflácia v roku 2010 

v porovnaní s rokom 2009 vychádzala z mierneho oţivenia ekonomiky v druhej polovici roka, 

ako aj vyprchania bázického efektu z cenových poklesov v roku 2009. Po roku 2010 sa 

očakávalo rýchlejšie zvýšenie inflácie z titulu rýchlejšej cenovej konvergencie Slovenska 

k cenovej úrovni EÚ pri absencii kurzového kanála. 

 Aktualizovaná prognóza odráţala vplyv globálnej finančnej krízy na slovenskú 

ekonomiku. Priniesla preto odchýlky od dynamiky vývoja predpokladanej pri tvorbe 

viacročného rozpočtu na roky 2009 aţ 2011. Zmeny a charakteristiky predikcie bolo moţné 

stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 pokles HDP a väčšiny jeho zloţiek v roku 2009 a niţší rast v nasledujúcich rokoch 

v dôsledku spomalenia rastu u našich najväčších obchodných partnerov; 

 zahraničný obchod prispeje v roku 2009 k rastu HDP výrazne negatívne, v ostatných 

rokoch zostáva príspevok zahraničného dopytu mierne kladný; 

 v dôsledku prepadu HDP a relatívnej nepruţnosti miezd smerom nadol rast priemernej 

mzdy prevýši dynamiku produktivity práce, avšak v nasledujúcich rokoch by mali mzdy 

a produktivita opäť rásť pribliţne rovnakým tempom; 

 vplyvom nepriaznivého vývoja dôjde k zhoršeniu vývoja bilancie beţného účtu v roku 

2009 a 2010; 

 nárast miery nezamestnanosti v roku 2009 aj 2010 a jej mierne zlepšovanie v ostatných 

rokoch. 

Kaţdá predikcia je sprevádzaná rizikom naplnenia predpokladov, čo osobitne platí pre 

prognózu vývoja ekonomiky v období hlbokej globálnej krízy. V daných podmienkach 

medzi hlavné riziká prognózy patril predpoklad o oţivení zahraničného dopytu uţ v roku 

2010. Zvaţovalo sa, ţe pozitívny vývoj môţe byť do veľkej miery spôsobený 

protikrízovými opatreniami a po ukončení ich pôsobenia môţe ekonomika pokračovať 

v recesii. Pokles reálnej ekonomiky by sa potom mohol prejaviť v prehlbovaní krízy vo 

finančnom sektore, čo s rastúcou zadlţenosťou krajín a potrebou refinancovania dlhu 

v súvislosti s výpadkom príjmov a záchrannými balíčkami by mohlo podkopať stabilitu 
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finančného systému. Prípadný slabší ekonomický rast hlavných obchodných partnerov by 

sa mohol odraziť v horšom vývoji slovenského exportu, ktorý je hlavným stimulom pre 

opätovné naštartovanie ekonomiky SR. Hlbší pokles jej výkonnosti by potom bol 

sprevádzaný slabším investičným procesom, menšími pracovnými príleţitosťami 

a mzdami a niţšou dynamikou súkromnej spotreby neţ predpokladala aktualizovaná 

prognóza, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V dôsledku silnejšieho ako očakávaného oţivenia dopytu našich obchodných 

partnerov, najmä Nemecka, sa po prepade HDP v roku 2009 o 4,7 % očakával v roku 2010 

na základe aktuálnych odhadov pribliţne dvojnásobný rast slovenskej ekonomiky oproti 

schválenému rozpočtu. V domácej ekonomike však pokračoval nepriaznivý vývoj. Na 

uvedený makroekonomický vývoj a situáciu vo verejných financiách reagovala novela 

zákona o štátnom rozpočte na rok 2010, pričom súčasťou dôvodovej správy k novele bola 

aj aktualizácia hlavných makroekonomických indikátorov na rok 2010: 

 

 

 

Ukazovateľ (HDP v beţných cenách v mld. 
eur, ostatné ukazovatele v %) 

Skutočnosť Prognóza 

    2008         2009    2010  2011    2012 

HDP; v beţných cenách           67,3 63,6 67,4 72,4 78,9 

HDP; reálny rast     6,4           -5,7           1,9 4,1 5,4 

Konečná spotreba domácností; reálny rast     6,1 -0,4 1,5 3,4 4,9 

Konečná spotreba domácností; nominálny rast    10,7 1,8 4,5 7,3 9,7 

Konečná spotreba verejnej správy; reálny rast     4,3    2,3 2,4 3,0 2,4 

Tvorba hrubého fixného kapitálu; reálny rast     6,8 -10,3 2,9 4,1 5,1 

Export tovarov a sluţieb; reálny rast            3,2 -15,2           2,9 7,1 10,0 

Import tovarov a sluţieb; reálny rast    3,3 -14,7 3,2 5,6 8,4 

Priem. mesač. mzda za hospodárstvo; nom. rast    8,1 2,6 3,4 6,5 7,5 

Priem. mesač. mzda za hospodárstvo; reálny 
rast    3,3 0,8 0,2 2,3 3,2 

Priemerný rast zamestnanosti, podľa VZPS    3,2 -2,2 0,2 1,0 1,8 

Priemerný rast zamestnanosti, podľa evid. počtu    2,6 -3,3 0,2 1,0 1,8 

Priemerný rast zamestnanosti, podľa ESA 95    2,8 -1,9 -0,1 0,9 1,6 

Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS    9,6 11,7  12,1 11,6 11,0 

Index spotrebiteľských cien; priemerný rast    4,6 1,8 3,2 4,1 4,2 

Harmonizovaný index spotreb. cien; HICP    3,9 1,2 2,6 3,7 4,1 

Index výrobných cien; priemerný rast    6,1 -2,2 2,2 2,6 2,3 

Bilancia beţného účtu; podiel na HDP  - 6,5 -5,8 -5,2 -4,8 -4,0 
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Ukazovateľ (v %, ak nie je uvedené inak) Rozpočet 
Aktuálny 

odhad 
Rozdiel 
v p. b. 

Hrubý domáci produkt,  reálny rast 1,9 4,0 2,1 

Hrubý domáci produkt v beţných cenách mld. eur 67,4 65,9 -1,5 

Konečná spotreba domácností a NISD,  reálny rast 1,5 -0,2 -1,7 

Konečná spotreba domácností,  nominálny rast 4,5 0,7 -3,8 

Efektívny domáci dopyt, reálny rast 2,0 0,4 -1,6 

Priemerná mesačná mzda,  reálny rast 0,2 1,3 1,1 

Priemerná mesačná mzda,  nominálny rast 3,4 2,7 -0,7 

Rast zamestnanosti (štatistické zisťovanie) 0,2 -1,1 -1,3 

Index spotrebiteľských cien,  priemerný rast 3,2 1,4 -1,8 

Export tovarov a sluţieb, reálny rast 2,9 13,2 10,3 

Bilancia beţného účtu,  podiel na  HDP -5,2 -2,2 3,0 

         Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

1.3.  Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2010 

V prvých dvoch mesiacoch roku 2010 bol vývoj rozpočtového hospodárenia 

monitorovaný prostredníctvom mesačných hodnotiacich správ o plnení štátneho rozpočtu na 

hotovostnej báze. Počnúc marcom Ministerstvo financií SR monitorovalo vývoj v širšom 

rámci celých verejných financií formou pravidelného vypracovávania predpokladov vývoja 

verejných financií v metodike ESA 95 na mesačnej báze. Tieto na základe aktuálne 

dostupných údajov o dosiahnutej skutočnosti a predpokladanom vývoji príjmov a výdavkov 

rozpočtu verejnej správy kvantifikovali očakávané zmeny v hospodárení jednotlivých 

subjektov verejnej správy oproti schválenému rozpočtu na rok 2010. 

Predpoklady vývoja verejných financií vychádzali z najnovších analýz a prognóz 

makroekonomického a fiškálneho vývoja a ich výsledky sa vyuţívali na hodnotenie moţných 

rizík plnenia rozpočtu v roku 2010. Zameriavali sa najmä na monitoring a analýzu faktorov, 

ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon hospodárenia jednotlivých subjektov 

verejnej správy od schváleného rozpočtu na rok 2010, a tak najviac ovplyvniť úspešnosť 

dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre rok 2010.
 2

 

Predpoklady vývoja verejných financií na štvrťročnej báze boli súčasťou materiálov
2)

, 

ktoré  Ministerstvo financií SR pripravuje v pravidelných intervaloch na rokovanie vlády         

                     
2
  

Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2010 a predikcia vývoja do 

konca roka,“ ktorá sa pripravuje po ukončení prvého polroka a kompletný materiál „Návrh zákona, ktorým sa 

mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010,“ ktorý po obsahovej stránke v plnej miere nahradil 

materiál „Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2010 a predikcia 

vývoja do konca roka,“ ktorý sa štandardne pripravuje po ukončení troch štvrťrokov kalendárneho roka  

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/EAA1FCEB0A22220BC125762B0027EF24?OpenDocument
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/EAA1FCEB0A22220BC125762B0027EF24?OpenDocument
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/DDF584A9C6472F12C125767E002FF0AE?OpenDocument
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/DDF584A9C6472F12C125767E002FF0AE?OpenDocument
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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 aj 

návrh opatrení.  

2. Výsledky rozpočtového hospodárenia 

Štátny rozpočet na rok 2010 schválila Národná rada SR zákonom č. 497 zo              

4. novembra 2009. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 12 530 994,0 tis. eur, celkové 

výdavky 16 277 000,0 tis. eur a schodok bol určený sumou 3 746 006,0 tis. eur.  

Zákonom č. 468/2010 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 

rozpočet príjmov určený sumou 11 866 956,7 tis. eur (v roku 2009: 10 971 204,0 tis. eur), 

rozpočet výdavkov sumou 16 407 000,0 tis. eur (v roku 2009: 14 125 290,7 tis. eur) 

a schodok sa zvýšil na 4 540 043,3 tis. eur (v roku 2009: 3 154 086,7 tis. eur). 

V súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ţe 

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 2 897 500,6 tis. eur (v roku 

2009: 1 882 695,4 tis. eur) a na strane výdavkov odvody vrátane rezerv do rozpočtu  EÚ        

v celkovej výške 803 953,9 tis. eur (v roku 2009: 600 198,0 tis. eur). 

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte, ak ide o údaje 

schváleného rozpočtu, je vo vzťahu ukazovateľom určeným zákonom č. 497/2009 Z. z. 

v znení zákona č. 468/2010 Z. z. Ak ide o údaje upraveného rozpočtu, ide o údaje po 

zohľadnení rozpočtových opatrení vykonaných 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 2010. 

Súhrnný  prehľad o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2010
3
 

poskytujú nasledujúce údaje (v tis. eur): 

 

 

 

                                                                

 
3
  Prípadné rozdiely v jednotlivých tabuľkových prehľadoch vyplývajú zo zaokrúhľovania  
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Príjmy/Výdavky 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 
uprav. 

rozpočtu             

Rozdiel               
Index 

2010/2009           
Schválený  Upravený 

1 2 3 4 
5 = 

4/3*100 
6 = 4 - 3 

7= 
4/1*100 

Príjmy spolu 10 540 795,6 11 866 956,7 10 654 460,9 10 900 862,8 102,3 246 401,9 103,4 

daňové príjmy 8 024 302,6 7 999 424,0 7 999 424,0 7 962 241,9  99,5 - 37 182,1 99,2 

nedaňové príjmy 838 462,5 583 217,2 577 302,7 692 871,9 120,0 115 569,2  82,6 

granty a transfery 1 678 030,5 3 284 315,5 2 077 734,2 2 245 749,0 108,1  168 014,8 133,8 

Výdavky spolu 13 332 046,6 16 407 000,0 15 576 163,2 15 337 010,9 98,5 -239 152,3 115,0 

beţné výdavky 11 172 700,4 13 977 269,5 13 228 180,6 12 968 402,6  98,0 -259 778,0 116,1 

 kapitálové výdavky 2 159 346,2 2 429 730,5 2 347 982,6 2 368 608,3 100,9   20 625,7 109,7 

Schodok  - 2 791 251,0 -4 540 043,3 -4 921 702,3 - 4 436 148,1 90,1  485 554,2 158,9 

Zdroj: MF SR 

            Hospodárenie štátneho rozpočtu v roku 2010 sa skončilo schodkom                              

4 436 148,1 tis. eur (v roku 2009: 2 791 251,0 tis. eur). Výsledný schodok je              

o 103 895,2 tis. eur niţší neţ určil zákon o štátnom rozpočte a o 485 554,2 tis. eur  niţší oproti 

upravenému rozpočtu.  

2.1. Príjmy štátneho rozpočtu 

Súhrnný prehľad o plnení príjmov štátneho rozpočtu v roku 2010 poskytujú údaje 

nasledujúcej tabuľky (v tis. eur):      

Príjmy 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% plnenia 
upr. 

rozpočtu             
Rozdiel               

Index 
2010/2009          

Schválený  Upravený 

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

A. Daňové príjmy 8 024 302,6 7 999 424,0 7 999 424,0 7 962 241,9 99,5 - 37 182,1 99,2 

Dane z príjmov 
a kapitálového 
majetku 

2 314 129,7 1 599 009,0 1 599 009,0 1 541 703,6 96,4 - 57 305,4 66,6 

Dane z majetku 725,0 0,0 0,0   361,2 x 361,2 49,8 

Dane za  tovary 
a sluţby 

5 681 053,7 6 345 753,0 6 345 753,0 6 366 640,3 100,3 20 887,3 112,1 

Dane 
z medzinárodného 
obchodu 
a transakcií 

27 187,6 32 499,0 32 499,0 35 394,5 108,9 2 895,5 130,2 

Sankcie uloţené 
v daňovom konaní 

1 206,7 22 163,0 22 163,0 18 142,3 81,9 - 4 020,7 1 503,5 

B. Nedaňové 
príjmy 

838 462,5 583 217,2 577 302,7 692 871,9 120,0 115 569,2 82,6 

Príjmy z podnikania 
a z vlastníctva 
majetku 

147 091,9 62 560,6 62 586,9 78 226,8 125,0 15 639,9 53,2 

Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby 

280 994,2 273 083,9 269 187,1 279 705,9 103,9 10 518,8 99,5 

Kapitálové príjmy 17 172,0 19 611,0 16 585,0 16 346,2 98,6 - 238,8 95,2 

Úroky 
z tuzemských a 
zahraničných 

94 724,9 72 635,7 72 644,0 79 010,6 108,8 6 366,6 83,4 
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úverov, pôţičiek, 
NFV, vkladov a áţio 

Iné nedaňové 
príjmy 

298 479,6 155 326,0 156 299,7 239 582,4 153,3 83 282,7 80,3 

C. Granty 
a transfery 

1 678 030,5 3 284 315,5 2 077 734,2 2 245 749,0 108,1 168 014,8 133,8 

Príjmy spolu 10 540 795,6 11 866 956,7 10 654 460,9 10 900 862,8 102,3 246 401,9 103,4 

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.1.1. Daňové príjmy 

 Daňové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 boli rozpočtované vo výške 7 999 424,0 

tis. eur. Schválený rozpočet daňových príjmov nebol v priebehu roka upravovaný ţiadnymi 

rozpočtovými opatreniami. Skutočné daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2010 dosiahli 

výšku 7 962 241,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,5 %. Celkový rozdiel 

skutočnosti oproti rozpočtu vo výške -37 182,1 tis. eur bol zapríčinený najmä výpadkom dane 

z príjmov právnickej osoby vo výške 61 588,1 tis. eur a výpadkom dane z príjmov fyzickej 

osoby vo výške 13 387,3 tis. eur. Prekročenie rozpočtovanej úrovne zaznamenala najmä daň 

z pridanej hodnoty (o 27 223,7 tis. eur) a daň z príjmov vyberaná zráţkou (o 17 670,1 

tis. eur). V porovnaní s rokom 2009 boli celkové daňové príjmy niţšie o 62 060,7 tis. eur, čo 

zodpovedá medziročnému poklesu o 0,8 %. Súhrnný prehľad o plnení daňových príjmov 

štátneho rozpočtu poskytuje nasledovná tabuľka (v tis. eur): 

Druh daňových 
príjmov 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Rozdiel 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu 

Index 
2010/2009 

Schválený Upravený 

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

Dane z príjmov a 
kapitálového majetku 

2 314 129,7 1 599 009,0 1 599 009,0 1 541 703,6 -772 426,1 96,4 66,6 

Daň z príjmov fyzickej 
osoby 

28 581,2 147 963,0 147 963,0 134 575,7 105 994,5 91,0 470,9 

Daň z príjmov právnickej 
osoby 

2 129 769,9 1 316 384,0 1 316 384,0 1 254 795,9 -874 974,0 95,3 58,9 

Daň z príjmov vyberaná 
zráţkou 

155 778,6 134 662,0 134 662,0 152 332,1 -3 446,5 113,1 97,8 

Dane z majetku 725,0 x x 361,2 -363,8 x 49,8 

Dane za tovary a 
sluţby 

5 681 053,7 6 345 753,0 6 345 753,0 6 366 640,3 685 586,6 100,3 112,1 

Daň z pridanej hodnoty 3 846 396,2 4 394 858,0 4 394 858,0 4 422 081,7 575 685,4 100,6 115,0 

Spotrebné dane 1 834 578,1 1 950 791,0 1 950 791,0 1 944 623,5 110 045,4 99,7 106,0 

Dane z pouţitia tovarov 
a z povolenia na výkon 
činnosti 

79,3 104,0 104,0 -65,0 -144,3 x x 

Dane z 
medzinárodného 
obchodu a transakcií 

27 187,6 32 499,0 32 499,0 35 394,5 8 206,9 108,9 130,2 

Dovozné clo 22,1 x x 18,2 -3,9 x 82,4 

Dovozná priráţka 5,9 x x 10,6 4,7 x 179,7 

Podiel na vybratých 
finančných 

27 159,6 32 499,0 32 499,0 35 365,7 8 206,1 108,8 130,2 
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prostriedkoch 

Ostatné colné príjmy 0,0 x x 0,0 0,0 x 0,0 

Sankcie uloţené 
v daňovom konaní 

1 206,7 22 163,0 22 163,0 18 142,3 16 935,6 81,9 1 503,5 

Daňové príjmy spolu 8 024 302,6 7 999 424,0 7 999 424,0 7 962 241,9 -62 060,7 99,5 99,2 

Poznámka: DPPO a DPH je vrátane daní z daňovej sústavy platnej do roku 1992. 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

2.1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 

Dane z príjmov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 1 599 009,0 tis. eur, 

skutočný výnos bol o 57 305,4 tis. eur (3,6 %) niţší a dosiahol 1 541 703,6 tis. eur. 

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

1 474 530,0 tis. eur. Z toho 1 440 345,3 tis. eur tvorila daň z príjmov zo závislej činnosti, 

49 818,7 tis. eur daň z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

a z prenájmu a prevod prostriedkov v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, ktorý zniţuje výnos dane z príjmov fyzických osôb sa 

odhadoval vo výške 15 634,0 tis. eur. 

Skutočný výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol výšku 1 463 041,3 tis. eur, čo 

je o 11 488,7 tis. eur menej ako sa rozpočtovalo. Z toho výnos dane zo závislej činnosti 

dosiahol 1 431 188,4 tis. eur a výnos dane z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti 

a z prenájmu 47 405,9 tis. eur. Z celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2010 daňové úrady odviedli na verejnoprospešné účely 15 553,1 tis. eur. Predpokladaný 

výnos dane z príjmov zo závislej činnosti sa nenaplnil o 9 156,9 tis. eur a medziročne 

poklesol o 36 926,4 tis. eur, predpokladaný príjem dane z príjmov z podnikania sa nenaplnil 

o 2 412,8 tis. eur pri medziročnom zníţení o 141 240,0 tis. eur. 

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 

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 miestnu 

samosprávu, sa realizoval projekt fiškálnej decentralizácie s cieľom posilniť finančnú 

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

sa s ohľadom na uvedené pravidlá fiškálnej decentralizácie rozpočtoval v sume 

147 963,0 tis. eur, skutočné plnenie dosiahlo úroveň 134 575,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie 

rozpočtu na 91,0 %. 
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Nasledujúca tabuľka prináša prehľad o skutočných výnosoch dane z príjmov 

fyzických osôb a jej distribúcie medzi štátny rozpočet a územné samosprávy (v tis. eur): 

Druh dane 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index     
2010/2009 

Schválený Upravený 

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

Daň z príjmov 
FO 

1 639 076,5 1 474 530,0 1 474 530,0 1 463 041,3 -176 035,2 99,2 89,3 

   zo závislej 
činnosti 

1 468 114,8 1 440 345,3 1 440 345,3 1 431 188,4 -36 926,4 99,4 97,5 

   z podnikania 188 645,9 49 818,7 49 818,7 47 405,9 -141 240,0 95,2 25,1 

   prevod 2 % 
na VPÚ 

-17 684,3 -15 634,0 -15 634,0 -15 553,1 2 131,2 99,5 x 

Výnos dane 
poukázaný 
územnej 
samospráve 

1 610 495,3 1 326 567,0 1 326 567,0 1 328 465,6 -282 029,7 100,1 82,5 

Príjem ŠR 
z dane 
z príjmov FO 

28 581,2 147 963,0 147 963,0 134 575,7 105 994,5 91,0 470,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Daň z príjmov právnických osôb sa rozpočtovala vo výške 1 316 384,0 tis. eur.   

Skutočný výnos dosiahol 1 254 795,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,3 %. Na 

naplnenie rozpočtu chýbalo 61 588,1 tis. eur. Na celkovom výnose dane z príjmov 

právnických osôb sa dane platné do roku 1992 podieľali sumou 124,4 tis. eur. Medziročné 

tempo rastu dane z príjmov právnických osôb dosiahlo -41,1 %, čo v absolútnom vyjadrení 

predstavuje pokles jej výnosu o 874 974,0 tis. eur. 

Výnos dane z príjmu právnických osôb bol negatívne ovplyvnený vývojom 

makroekonomického prostredia. Vplyv ekonomickej krízy sa pri hotovostnom výnose dane 

v plnej miere prejavil aţ v roku 2010. Vyrovnanie dane za krízový rok 2009 prebehlo v roku 

2010, čo spôsobilo vysoké preplatky na dani. Zároveň preddavky boli platené z niţšieho 

základu, keďţe právnické osoby platia preddavky na daň vypočítané z dane na základe 

poslednej známej daňovej povinnosti (zdaňovacie obdobie 2009). 

V roku 2010 mali fyzické a právnické osoby moţnosť poukázať 2 % z odvedenej dane 

na verejnoprospešný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených 44 144,8 

tis. eur, čo je v porovnaní s rokom 2009 pokles o 11 035,5 tis. eur (-20,0 %). 

 Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa rozpočtovala sumou 134 662,0 tis. eur 

a v skutočnosti dosiahla 152 332,1 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 113,1 %. 

Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2009 niţšie o 3 446,5 tis. eur, t.j. o 2,2 %. 
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Skutočný výnos tejto dane bol pozitívne ovplyvnený jednorazovou platbou 

podnikateľského subjektu (cca 15 mil. eur) a mierne pozitívnejším vývojom úrokovej miery 

o 0,04 p. b. v porovnaní so sadzbou, s ktorou sa rátalo pri tvorbe rozpočtu. 

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 bola zrušená k 1.1.2005. Do štátneho rozpočtu plynuli v roku 2010 len 

dobiehajúce príjmy z týchto daní, spolu vo výške 361,2 tis. eur (v roku 2009 to bolo 725,0 

tis. eur). Z tejto sumy tvorila daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 341,1 tis. eur. 

2.1.1.3. Dane za tovary a služby 

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

Rozpočtovali sa vo výške 6 345 753,0 tis. eur. Skutočný výnos vo výške 6 366 640,3 tis. eur 

je oproti rozpočtu o 20 887,3 tis. eur vyšší, čo predstavuje plnenie na 100,3 %. V porovnaní 

s rokom 2009 je ich výnos vyšší o 685 586,6 tis. eur. 

 Daň z pridanej hodnoty  (DPH) sa rozpočtovala sumou 4 394 858,0 tis. eur a jej 

skutočné inkaso vo výške 4 422 081,7 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu na 100,6 %. 

Skutočný výnos tejto dane bol o 27 223,7 tis. eur vyšší neţ sa rozpočtovalo a o 575 685,4 

tis. eur (t.j. o 15,0 %) vyšší neţ v roku 2009. V celkovom výnose dane je zahrnutých aj 11,4 

tis. eur dobehu nepriamych daní z predchádzajúcej daňovej sústavy platnej do konca roku 

1992. 

Negatívne bol výnos dane v roku 2010 ovplyvnený umoţnením odpočítania dane pri 

kúpe a nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 platiteľom DPH od 

začiatku roka a zavedením 6%-nej sadzby dane na tovary „predaja z dvora“ od mája 2010. 

Medziročné tempo rastu výnosu (15,0 %) bolo pozitívne ovplyvnené legislatívnou zmenou 

v roku 2009 týkajúcou sa zavedenia skoršieho vrátenia nadmerných odpočtov o 30 dní 

(negatívny vplyv na výnos v roku 2009 vo výške 107,8 mil. eur) a vrátením zadrţaných 

nadmerných odpočtov na začiatku roka 2009. 

 Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 1 950 791,0 tis. eur. Skutočný výnos bol 

o 6 167,5 tis. eur niţší a dosiahol 1 944 623,5 tis. eur, čo znamená plnenie rozpočtu na úrovni 

99,7 %. V porovnaní s rokom 2009 bol výnos spotrebných daní vyšší o 110 045,4 tis. eur, t.j. 

o 6,0 %. Z hľadiska jednotlivých druhov spotrebných daní bol výnos nasledovný (v tis. eur): 
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Druh 
spotrebnej 

dane 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index 
2010/2009 

Schválený Upravený 

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

z minerálnych 
olejov 

1 052 896,0 1 028 362,0 1 028 362,0 1 032 530,0 -20 366,0 100,4 98,1 

z liehu  191 898,1 211 703,0 211 703,0 205 435,2 13 537,1 97,0 107,1 

z piva 59 144,3 55 574,0 55 574,0 55 922,3 -3 221,9 100,6 94,6 

z vína 3 544,8 4 046,0 4 046,0 4 183,5 638,7 103,4 118,0 

z tabakových 
výrobkov 

507 329,2 614 402,0 614 402,0 610 035,6 102 706,4 99,3 120,2 

z elektriny 7 694,2 14 100,0 14 100,0 14 561,1 6 866,9 103,3 189,2 

z uhlia 912,9 837,0 837,0 683,7 -229,2 81,7 74,9 

zo zemného 
plynu 

11 158,6 21 767,0 21 767,0 21 272,0 10 113,5 97,7 190,6 

S p o l u 1 834 578,1 1 950 791,0 1 950 791,0 1 944 623,5 110 045,4 99,7 106,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne niţší o 20 366,0 tis. eur 

(o 1,9 %) a dosiahol 1 032 530,0 tis. eur. Oproti rozpočtu bol dosiahnutý výnos vyšší 

o 4 168,0 tis. eur.  Výnos dane bol negatívne ovplyvnený zníţením sadzby spotrebnej dane na 

naftu od 1. februára 2010 v celkovej sume pribliţne 72 376,0 tis. eur. 

Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne vyšší o 13 537,1 tis. eur (o 7,1 %) 

a oproti rozpočtu bol niţší o 6 267,8 tis. eur. 

Výnos spotrebnej dane z piva bol medziročne niţší o 3 221,9 tis. eur a oproti rozpočtu 

vyšší o 348,3 tis. eur. Výnos dane pokračoval v klesajúcom trende z roku 2009 a poklesol 

medziročne o 5,4 %. 

Spotrebná daň z vína je objemovo malá daň, keďţe sa ňou zdaňuje len šumivé víno. 

Skutočný výnos dane dosiahol 4 183,5 tis. eur a v porovnaní s rozpočtom bol o 137,5 tis. eur 

vyšší. Medziročne vzrástol výnos dane o 638,7 tis. eur (18,0 %). 

Spotrebná daň z tabakových výrobkov bola rozpočtovaná v sume 614 402,0 tis. eur. 

Skutočný výnos dane dosiahol 610 035,6 tis. eur, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu 

o 4 366,4 tis. eur (0,7 %). Medziročne spotrebná daň z tabakových výrobkov vzrástla 

o 102 706,4 tis. eur (20,2 %). Príčinou vysokého výnosu oproti roku 2009 bol relatívne niţší 

výnos dane v roku 2009 z dôvodu doznievajúceho efektu predzásobenia v roku 2008 ako aj 

intenzívny vplyv krízy na výnos dane v roku 2009. 

Spotrebná daň z elektriny bola rozpočtovaná v sume 14 100,0 tis. eur. Skutočný výnos 

dane dosiahol 14 561,1 tis. eur, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu o 461,1 tis. eur (3,3 %). 
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Medziročný nárast výnosu dane o 6 866,9 tis. eur (89,2 %) bol spôsobený nárastom sadzby 

spotrebnej dane od januára 2010 o 100%. 

Spotrebná daň z uhlia dosiahla výnos 683,7 tis. eur, pričom bola rozpočtovaná v sume 

837,0 tis. eur, čo predstavuje pokles o 18,3 %. Oproti roku 2009 výnos poklesol o 229,2 tis. 

eur, t.j. o 25,1 %. 

Spotrebná daň zo zemného plynu bola rozpočtovaná v sume 21 767,0 tis. eur. Skutočný 

výnos dosiahol 21 272,0 tis. eur, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu o 495,0 tis. eur. 

Medziročný nárast výnosu dane o 10 113,5 tis. eur (90,6 %) bol spôsobený zvýšením sadzby 

tejto spotrebnej dane od januára 2010 o 100 %. 

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

tvorené len daňou z úhrad za dobývací priestor vo výške 104,0 tis. eur. V skutočnosti dosiahol 

výnos daní z pouţívania tovarov a povolenia na výkon činnosti hodnotu  -65,0 tis. eur. Z tejto 

sumy tvorila daň z úhrad za dobývací priestor 108,9 tis. eur a cestná daň, ktorá je príjmom 

rozpočtov vyšších územných celkov -173,8 tis. eur. 

2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

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

32 499,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahol 35 394,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 

108,9 %. V porovnaní s rokom 2009 bol výnos o 8 206,9 tis. eur vyšší. Prehľad o výnosoch 

jednotlivých daní patriacich do tejto skupiny sa prezentuje v nasledujúcej tabuľke (v tis. eur): 

Druh daňových príjmov 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index 
2010/2009 

Schválený Upravený 

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

Dovozné clo 22,1 x x 18,2 -3,8 x 82,7 

Dovozná priráţka 5,9 x x 10,6 4,7 x 178,9 

Podiel na vybratých 
finančných prostriedkoch 

27 159,6 32 499,0 32 499,0 35 365,7 8 206,2 108,8 130,2 

Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií spolu 

27 187,6 32 499,0 32 499,0 35 394,5 8 206,9 108,9 130,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najväčšiu časť tvorí výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch, ktorého 

skutočný výnos vo výške 35 365,7 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu na 108,8 %. 

V porovnaní s rokom 2009 je výnos o 8 206,2 tis. eur vyšší. Súčasťou daní z medzinárodného 

obchodu a transakcií je aj výnos z dovozného cla, ktoré bolo vymerané pred 1.5.2004. Dobeh 

dovozného cla dosiahol v roku 2010 výšku 18,2 tis. eur. Dobeh zrušenej dovoznej priráţky 

dosiahol hodnotu 10,6 tis. eur. 
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2.1.1.5. Sankcie uložené v daňovom konaní 

Sankcie uloţené v daňovom konaní sa rozpočtovali v sume 22 163,0 tis. eur. Ich 

skutočná výška dosiahla ku koncu roka 2010 sumu 18 142,3 tis. eur. Plnenie rozpočtu 

dosiahlo 81,9 % a suma sankcií medziročne vzrástla o 16 935,6 tis. eur (o 1 403,5 %). Vysoký 

medziročný nárast súvisí s tým, ţe sankcie boli v roku 2009 v skutočnosti vykázané vo 

výnosoch jednotlivých daní. 

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 na úrovni 6 aţ 8 %, takţe ani ich vysoko priaznivé plnenie zásadnejšie neovplyvnilo 

plnenie úhrnných rozpočtovaných príjmov. 

Súhrnný prehľad o plnení nedaňových príjmov poskytujú nasledovné údaje              

(v tis. eur):  

Druh nedaňových 
príjmov 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu             
Rozdiel               

Index 
2009/2008          

Schválený  Upravený 

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

Príjmy z podnikania a  
z vlastníctva majetku 

147 091,9  62 560,6  62 586,9  78 226,8 125,0 15 639,9 53,2 

Administratívne poplatky 
a iné poplatky a platby 

280 994,2 273 083,9 269 187,1 279 705,9 103,9 10 518,8 99,5 

Kapitálové príjmy 17 172,0 19 611,0 16 585,0 16 346,2 98,6 -238,8 95,2 

Úroky z tuzemských 
a zahr. úverov, pôţičiek, 
NFV,  vkladov a áţio 

94 724,9 72 635,7 72 644,0 79 010,6 108,8 6 366,6 83,4 

Iné nedaňové príjmy 298 479,5 155 326,0 156 299,7 239 582,4 153,3 83 282,7 80,3 

Nedaňové príjmy spolu 838 462,5 583 217,2 577 302,7 692 871,9 120,0 115 569,
2 

82,6 
 

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Výška týchto príjmov 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 62 560,6 tis. eur (v tom 55 099,4 tis. eur príjmy 
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z podnikania a 7 461,2 tis. eur príjmy z vlastníctva majetku), ktorá sa úpravami rozpočtu 

mierne zvýšila na  62 586,9 tis. eur. Skutočné inkaso 78 226,8 tis. eur (v roku 2009: 147 091,9 

tis. eur) predstavuje prekročenie upraveného rozpočtu o 25,0 %.  

Z vlastníckeho podielu štátu v akciových spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou
1)

 

sa rozpočtovali a získali dividendy podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. eur): 

Kapitola štátneho rozpočtu 
Rozpočet 2010 Skutočnosť 

2010 schválený upravený 

Ministerstvo hospodárstva SR  35 328,5  35 328,5  53 239,8 

Všeobecná pokladničná správa 11 600,0 11 600,0 0,0 

Ministerstvo financií SR 7 600,0 7 600,0 14 972,6  

Ministerstvo zahraničných vecí SR 564,3 564,3 345,6 

Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR 6,6 16,6 7,2 

Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 0,0 0,0 1 032,7 

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR       0,0  0,0 70,4 

Spolu   55 099,4  55 109,4  69 668,3 

          Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Ministerstvo hospodárstva SR získalo dividendy od spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ministerstvo financií SR od  spoločností Slovenská 

konsolidačná, a. s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Ministerstvo zahraničných 

vecí SR od Správy sluţieb diplomatického zboru, a.s., Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR od spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR od spoločností Letisko Košice, a.s. a Verejné prístavy, a.s. a 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od Unicredit bank Slovakia, a.s. 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa - aj napriek tomu, ţe výkon akcionárskych práv 

vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR - rozpočtovali dividendy od spoločnosti Transpetrol, 

a. s., kde má štát 51 % majetkovú účasť. Vzhľadom na to, ţe aj v roku 2010 platilo 

rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o pozastavení vyplácania dividend jej akcionárom, 

vykazuje sa nulové plnenie. 

Príjmy z vlastníctva majetku dosiahnuté v sume 8 392,5 tis. eur tvorili príjmy 

z prenájmu budov a priestorov 6 528,2 tis. eur, pozemkov 627,2 tis. eur, strojov, prístrojov 

a zariadení 665,9 tis. eur a príjmy z úhrad za vyuţívanie prírodných liečivých zdrojov 571,2 

tis. eur. 

 

 

                     
1)

 Súhrnný prehľad o majetkových účastiach štátu zabezpečovaných prostredníctvom príslušných kapitol 

štátneho rozpočtu je uvedený v časti 4. Štátne finančné aktíva a pasíva. 
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2.1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Rozpočet týchto príjmov bol pôvodne stanovený sumou 273 083,9 tis. eur, po úprave 

269 187,2 tis. eur. 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 rozpočtových kapitolách Všeobecná pokladničná správa, Úrad jadrového 

dozoru SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo 

spravodlivosti SR.  

V skutočnosti sa formou administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb 

získalo 279 705,9 tis. eur, čím sa ich rozpočet prekročil o 10 518,8 tis. eur. 

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

Administratívne poplatky dosiahli spolu 162 241,4 tis. eur (v roku 2009: 160 180,6 

tis. eur) a v rámci nich trţby z predaja kolkových známok 96 657,3 tis. eur, súdne poplatky 

31 551,3 tis. eur a ostatné poplatky, ako sú správne, puncové a poplatky za licencie 34 032,8 

tis. eur. 

Platby sankčného charakteru (pokuty, penále a iné sankcie) predstavovali       

64 236,0 tis. eur (v roku 2009: 62 959,7 tis. eur), z toho za porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov 62 726,2 tis. eur a za porušenie finančnej disciplíny 1 509,8 tis. eur. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb dosiahli    

53 228,5 tis. eur (v roku 2009: 57 853,9 tis. eur) a v rozhodujúcej miere ich tvorili príjmy 

47 563,9 tis. eur z predaja výrobkov, tovarov a sluţieb. Zvyšok tvoria príjmy za stravovacie 

sluţby (4 811,9 tis. eur), z predaja prebytočného hnuteľného majetku (306,1 tis. eur),              

z príspevkov fyzických osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov jaslí, materských 

škôl a školských klubov detí a ostatné poplatky  (546,6 tis. eur). 

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 2010 sa tieto príjmy pôvodne 

rozpočtovali sumou 19 611,0 tis. eur, pričom s vyššími príjmami z predaja kapitálových aktív, 

pozemkov a nehmotných aktív sa rátalo najmä v rezortoch obrany, vnútra a zahraničných 

vecí.  
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Úpravou rozpočtu sa pôvodná suma zníţila na 16 585,0 tis. eur. Skutočné kapitálové 

príjmy dosiahli 16 346,2 tis. eur (v roku 2009: 17 172,0 tis. eur) a v rámci nich príjmy 

z predaja kapitálových aktív (budov, bytov a pod.) 9 494,7 tis. eur, príjmy z predaja 

pozemkov, patentov, autorských práv, obchodných značiek a pod. 6 720,9 tis. eur a ostatné 

kapitálové príjmy vrátane príjmov z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 130,6 tis. eur. 

Z hľadiska kapitol sa na nich najviac podieľali Ministerstvo obrany SR (3 980,3 tis. eur), 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1 395,1 tis. eur), Ministerstvo vnútra 

SR (1 274,4 tis. eur) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1 147,6 tis. eur).  

2.1.2.4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,  

vkladov a ážio 

Tieto príjmy štátneho rozpočtu sa na rok 2010 pôvodne rozpočtovali celkovou sumou 

71 845,7 tis. eur. Prehľad o ich štruktúre a plnení poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur): 

Druh príjmu 
Rozpočet 2010 Skutočnosť 

2010 schválený upravený 

Úroky z domácich úverov a pôţičiek 497,9 497,9 250,9 

Úroky z vkladov, alikvotný úrokový výnos a prémia 
zo ŠD 

31 604,4 31 604,4 47 257,7 

Úroky z účtov finančného hospodárenia 16 876,3 16 884,6  5 264,1 

Úroky z návratných finančných výpomocí 

R 

22 867,1 22 867,1 24 833,7 

Spolu 71 845,7 71 854,0 77 606,4 

          Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Rozhodujúca časť inkasa týchto príjmov (77 342,0 tis. eur) sa sústreďuje v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa a konkrétne ide o: 

        príjem z operácií, ktoré na peňaţnom trhu v mene Ministerstva financií SR vykonáva 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity spolu 47 257,7 tis. eur (v roku 2009: 53 719,2 tis. eur),  

z toho alikvotný úrokový výnos zo štátnych dlhopisov 30 357,1 tis. eur a odvedená prémia 

z aukcií štátnych dlhopisov a odvedený diskont zo spätného odkúpenia štátnej pokladničnej 

poukáţky 13 906,9 tis. eur,  

        úroky z návratných finančných výpomocí 24 833,7 tis. eur (v roku 2009: 17 882,4 tis. 

eur); ide o úroky z návratných finančných výpomocí poskytnutých štátnemu podniku 

Vodohospodárska výstavba (11 569,7 tis. eur), Ţelezničnej spoločnosti CARGO (7 112,6 tis. 

eur), Ţelezniciam SR (3 565,2 tis. eur), Ministerstvu zdravotníctva SR (2 045,7 tis. eur), 

mestu Košice (394,2 tis. eur) a Bratislavskému samosprávnemu kraju (146,3 tis. eur).  
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        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 5 250,6 tis. eur (v roku 2009: 18 304,0 tis. 

eur).   

Zostávajúcich 264,4 tis. eur tvoria príjmy ostatných rozpočtových kapitol najmä 

z titulu úročenia dočasne voľných prostriedkov na beţných účtoch v Štátnej pokladnici.  

2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných 

výpomocí a vkladov 

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

z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia. Na rok 2010 sa rozpočtovali sumou               

790,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli 1 404,2 tis. eur.  

V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa pri schválenom rozpočte 673,8 tis. eur 

dosiahli skutočné úroky z úverov a pôţičiek 624,0 tis. eur. Niţší príjem súvisí s nepriaznivým 

vývojom výmenného kurzu EUR voči USD v priebehu roku 2010 a tieţ so skutočnosťou, ţe 

úroky z Alţírska splatné k 31.12.2010 boli na bankový účet pripísané aţ v roku 2011.            

V kapitolách Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo obrany SR boli prijaté 

kreditné úroky z vkladov vo výške 3,5 tis. eur z úročenia peňaţných prostriedkov 

zastupiteľských úradov v zahraničí. 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa predstavujú úroky zo zahraničných 

vkladov v rámci operácií vykonávaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity 776,8 tis. eur 

(v roku 2009: 3 479,9 tis. eur).  

2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy 

V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 155 326,0 tis. eur 

a v upravenom rozpočte sumou 156 299,7 tis. eur. V skutočnosti dosiahli 239 582,4 tis. eur    

(v roku 2009: 298 479,6 tis. eur), čím sa upravený rozpočet splnil na 153,3 %. 

Rozhodujúca časť týchto príjmov v sume 158 145,4 tis. eur sa dosiahla v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa, a to najmä: 

 príjmy z odvodov z hazardných hier 123 321,2 tis. eur,  

 príjmy z odvodov, ktoré tvoria finančné prostriedky zo zúčtovania finančných 

vzťahov podnikateľských subjektov, príspevkových a rozpočtových organizácií, ústredných 
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orgánov, neziskových organizácií, obcí a vyšších územných celkov so štátnym rozpočtom 

9 297,1 tis. eur, 

 vrátené neoprávnene pouţité alebo zadrţané prostriedky štátneho rozpočtu               

od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné sluţby 10 094,6 tis. eur. 

V ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli významnejšie sumy iných nedaňových 

príjmov Ministerstvo vnútra SR (827,9 tis. eur z náhrad z poistného plnenia, 693,4 tis. eur 

z dobropisov, 27 767,6 tis. eur ako iné nedaňové príjmy), Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (157,4 tis. eur z dobropisov, 138,3 tis. eur z náhrad z poistného 

plnenia), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (16 635,3 tis. eur ako iné 

nedaňové príjmy, 1 782,2 tis. eur vrátené neoprávnene pouţité alebo zadrţané prostriedky 

štátneho rozpočtu z účtu prostriedkov Európskej únie) a pod. 

2.1.3. Granty a transfery 

V tejto skupine príjmov štátneho rozpočtu sa na rok 2010 rozpočtovali prostriedky 

v úhrnnej výške 3 284 315,5 tis. eur, v tom zahraničné transfery 2 897 500,6 tis. eur 

a tuzemské 386 814,9 tis. eur. Celú uvedenú sumu tvoria rozpočtované transfery, pretoţe 

granty sa vzhľadom na svoj charakter (ide o príspevky od dobrovoľných darcov, sponzorov 

a pod.) nerozpočtujú, nakoľko nie je moţné predpokladať úspešnosť jednotlivých uchádzačov 

o poskytované prostriedky. 

  Na základe vykonaných rozpočtových opatrení sa pôvodne rozpočtovaná suma 

zníţila na 2 077 734,2 tis. eur, a to najmä v skupine zahraničných transferov (zníţenie 

o 1 205 963,4 tis. eur).   

Skutočný príjem štátneho rozpočtu z grantov a transferov bol 2 245 749,0 tis. eur     

(v roku 2009: 1 678 030,5 tis. eur), čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 108,1 %.  

Nerozpočtované tuzemské granty (beţné aj kapitálové) posilnili príjmy rozpočtu 

viacerých rozpočtových kapitol (Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Slovenská akadémia vied, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a ďalšie) celkovou sumou 

4 771,2 tis. eur. 

Tuzemské transfery (beţné aj kapitálové) dosiahli spolu 564 464,7 tis. eur, z toho: 

     - v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa rozpočtovali transfery zo štátnych 

finančných aktív podľa bodu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 692/2009 k návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2010 aţ 2012, ktorými vláda SR súhlasila s pouţitím majetku FNM 
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SR vo výške 374 919,0 tis. eur na posilnenie štátnych finančných aktív a následne príjmov 

štátneho rozpočtu v roku 2010. Uznesením č. 675/2010, ktorým vláda schválila doplnok č. 1 

k návrhu na pouţitie majetku FNM SR v roku 2010 sa  uvedená suma zvýšila na 611 950,0 

tis. eur s tým, ţe na posilnenie príjmov štátneho rozpočtu sa pouţije 544 234,0 tis. eur. Na 

základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorených medzi FNM SR a MF SR 

sa do príjmov štátneho rozpočtu previedlo 544 230,4 tis. eur; 

     - 11 193,0 tis. eur získalo Ministerstvo zdravotníctva SR od zdravotných poisťovní; 

prostriedky sú určené na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej sluţby; 

     - ďalšie transfery vykázali Slovenská akadémia vied (3 352,5 tis. eur), Úrad geodézie, 

kartografie a katastra SR (4 064,3 tis. eur) a v menšom rozsahu aj ďalšie kapitoly. 

Zahraničné granty získali rozpočtové kapitoly (Ministerstvo vnútra SR, Slovenská 

akadémia vied,  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšie) v celkovom objeme 12 758,1 tis. eur. 

Formou zahraničných transferov sa rozpočtovali príjmy zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie vo výške 2 897 500,6 tis. eur. Pôvodný rozpočet bol v priebehu roka zníţený 

na 1 691 537,2 tis. eur a v skutočnosti sa tieto príjmy z rozpočtu EÚ naplnili vo výške 

1 663 754,9 tis. eur v týchto rozpočtových kapitolách (v tis. eur): 

  

Skutočnosť  
2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 schválený upravený 

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR 

528 308,7 765 943,6 805 283,7 781 831,4 

Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 207 377,6 713 100,4 361 416,1 362 086,6 

Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR 50 299,4 359 580,5 130 647,6 130 647,5 

Min. výstavby a reg. rozvoja SR*  104 620,2 259 719,1 102 124,6 102 560,5 

Min. ţivotného prostredia SR 64 457,0 235 993,0 65 173,0 65 173,0 

Ministerstvo hospodárstva SR 52 299,4 192 476,4 103 600,1 110 043,0 

Ministerstvo financií SR 3 662,2 171 701,9 26 960,4 26 960,4 

Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR 88 177,2 129 145,7  59 429,9 47 550,7 

Ministerstvo zdravotníctva SR 12 278,6 69 840,0 36 901,8 36 901,8 

Spolu príjmy z rozpočtu EÚ 1 111 480,3 2 897 500,6 1 691 537,2 1 663 754,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

* Údaje sú za obdobie existencie uvedeného ministerstva, t.j. od 1.1.2010 do 30.6.2010; v sume 102 560,5 tis. 

eur je vykázaných aj 435,8 tis. eur, ktoré mali byť uvedené ako prostriedky štátneho rozpočtu. O túto sumu  sú 

vyššie aj celkové skutočné príjmy z rozpočtu EÚ, takţe po jej vylúčení tieto dosiahli 1 663 319,1 tis. eur. 
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2.2. Výdavky štátneho rozpočtu 

     Pri rozpočtovaní výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010, ktorý je základnou súčasťou 

rozpočtu verejnej správy na rok 2010 a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií 

štátu v príslušnom rozpočtovom roku, sa uplatňovala obozretná rozpočtová politika. Hlavným 

cieľom bola stabilita a racionalizácia výdavkov, pričom sa sledovalo najmä plnenie 

ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako:  

- viacročné rozpočtovanie na tri rozpočtové roky, 

- vyuţívanie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu 

pri zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu, 

- čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch 

(moţnosť čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky a prostriedky 

Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich 

rokoch za podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, ako aj moţnosť pouţiť beţné transfery poskytnuté príjemcom v poslednom 

štvrťroku rozpočtového roka do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka), 

-  poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám v súlade so zákonom o štátnom 

rozpočte na príslušný rozpočtový rok, 

- na majetkovú účasť alebo na zaloţenie (zriadenie) inej právnickej osoby ako 

rozpočtovej resp. príspevkovej organizácie moţno pouţiť len štátne finančné aktíva 

v správe Ministerstva financií SR. 

 

2.2.1.Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení 

Na rok 2010 sa rozpočtovali výdavky štátneho rozpočtu sumou 16 406 999,9 tis. eur, 

čo vo vzťahu k schválenému rozpočtu výdavkov na rok 2009 (14 125 290,7 tis. eur) 

predstavovalo medziročný nárast o 16,2 %. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich 

celkový objem zníţil o 830 836,7 tis. eur na 15 576 163,2 tis. eur a konečné čerpanie 

výdavkov bolo spolu 15 337 010,9 tis. eur, čo je medziročne viac o 2 004 964,3 tis. eur.  

Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre poskytujú tieto údaje               

(v tis. eur): 
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Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.2.1.1. Bežné výdavky 

Súčasťou beţných výdavkov štátneho rozpočtu sú výdavky na mzdy, platy, sluţobné 

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

a sluţby (energie, materiál, cestovné náhrady, dopravné, údrţba, opravy, nájomné, sluţby 

a pod.), beţné transfery poskytované zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy, 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, nefinančným subjektom a do zahraničia. 

Rozpočet beţných výdavkov na rok 2010 predstavoval 13 977 269,5 tis. eur. 

Rozpočtovými    opatreniami v priebehu rozpočtového roku sa táto suma zníţila o 749 088,9 

tis. eur na 13 228 180,6 tis. eur. V skutočnosti sa vyčerpalo 12 968 402,6 tis. eur  (v roku 

2009 : 11 172 700,4 tis. eur), čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu o 259 778,0 tis. eur, 

resp.   o 2,0 % menej.  

V ý d a v k y 

 
Skutočnosť 

2009 

 

Rozpočet     2010 Skutočnosť 
2010 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu             
Rozdiel               

Index 
2010/2009           

Schválený  Upravený 

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

Beţné výdavky 11 172 700,4 13 977 269,5 13 228 180,6 12 968 402,6 98,0 - 259 778,0 116,1 

Mzdy, platy, sluţobné 
príjmy a ostatné os.  
vyrovnania   

1 543 925,0 1 555 176,3 
 

1 579 741,2 
 

1 581 768,0 100,1 2 026,8 102,5 

Poistné a príspevok 
do poisťovní 

497 358,6 513 138,5 510 312,1 510 553,6 100,0 241,5 102,7 

Tovary a sluţby 1 487 638,2 1 741 840,7 1 343 967,0 1 321 487,8 98,3 - 22 479,2 88,8 

Beţné transfery 6 881 066,2 9 022 864,1 8 898 263,1 8 690 518,0 97,7 - 207 745,1 126,3 

1. v rámci verejnej  
    správy 

1959 569,3 3 561 990,6 3 522 984,0 3 489 431,0 99,0 - 33 553,0 178,1 

2. jednotlivcom a nezis- 
    kovým PO 

3 177 022,0 3 679 298,7 3 757 471,8 3 613 255,3 96,2 - 144 216,5 113,7 

3. nefin. subjektom a PO  
    nezaradeným vo ve-  
    rejnej správe 

1 087 324,0 920 878,3 1 055 870,2 1 035 596,5 98,1 - 20 273,7 95,2 

4. do tuzemských finan- 
    čných inštitúcií 

 1 548,0 7 394,6 3 002,6 1 356,2 45,2 - 1 646,4 87,6 

5. do zahraničia 655 602,9 853 301,9 558 934,5 550 879,0 98,6 - 8 055,5 84,0 

Splácanie úrokov 
a ostatné platby 
súvisiace s úvermi 

762 712,4 1 144 249,9 895 897,2 864 075,2 96,4 - 31 822,0 113,3 

Kapitálové výdavky 2 159 346,2 2 429 730,5 2 347 982,6 2 368 608,3 100,9 20 625,7 109,7 

Obstarávanie kapitálo-
vých aktív 

475 991,3 402 136,7 411 947,9 440 051,2 106,8 28 103,3 92,4 

Kapitálové transfery 1 683 354,9 2 027 593,8 1 936 034,7 1 928 557,1 99,6 - 7 477,6 114,6 

Výdavky spolu 13 332 046,6 16 407 000,0 15 576 163,2 15 337 010,9 98,5 - 239 152,3 115,0 
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V podrobnejšom členení podľa platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie sa 

beţné výdavky čerpali takto: 

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

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

bol zákonom o štátnom rozpočte na rok 2010 č. 497/2009 Z. z. schválený ako záväzný 

ukazovateľ (kód zdroja 111) v sume 1 555 176,3 tis. eur. V priebehu rozpočtového roka bol 

tento limit rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR zvýšený o 347,1 tis. eur na 

1 555 523,4 tis. eur. Na mzdy a platy zamestnancov sa vyčerpali výdavky v sume 1 555 094 

tis. eur, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu roku 2010 menej o 429,4 tis. eur.   

Výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

zamestnancov rozpočtových organizácií boli vyčerpané v sume 1 581 768,0 tis. eur celkom, 

čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu po zohľadnení zvýšenia o prostriedky z EÚ 

a prostriedky spolufinancovania ŠR v celkovej sume 1 579 741,2 tis. eur viac o 2 026,8 tis. 

eur (0,1 %). V rámci čerpania výdavkov na mzdy a platy boli čerpané výdavky na mzdy 

a platy získané z  rozpočtu EÚ v sume 20 173,3 tis. eur a z prostriedkov spolufinancovania 

štátneho rozpočtu v sume 3 985 tis. eur.  Oproti skutočne čerpaným výdavkom na mzdy 

a platy v roku 2009 v sume 1 543 925,0 tis. eur zaznamenali tieto výdavky medziročný rast na 

úrovni 2,5 %.   

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

verejnej správy bol v rozpočtových kapitolách štátneho rozpočtu upravený rozpočet výdavkov 

na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z kódu zdroja 111, po 

zohľadnení pouţitia prostriedkov z EÚ a spolufinancovania, prekročený o prostriedky získané 

z mimorozpočtových zdrojov v sume 2 515,7 tis. eur. 

 Pre aparáty ústredných orgánov boli v prílohe č. 1 uznesenia vlády SR č. 692/2009 

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 aţ 2012 schválené výdavky na mzdy, platy, 

sluţobné príjmy a OOV v sume 195 842,8 tis. eur. Schválený limit bol v priebehu roka 

rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR zníţený o 1 415,4 tis. eur na sumu 

194 427,4 tis. eur. Výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

celkom boli vyčerpané v sume 210 524,6 tis. eur, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu 

roku 2010 viac o 16 097,2 tis. eur (8,3 %). Vyššie čerpanie výdavkov na mzdy a platy 

súviselo s pouţitím prostriedkov z EÚ, spolufinancovania ŠR a mimorozpočtových zdrojov. 

Oproti skutočne vyčerpaným výdavkom na mzdy a platy zamestnancov aparátov v roku 2009 
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v sume 203 360,5 tis. eur zaznamenali výdavky na mzdy a platy v roku 2010 medziročný rast 

na úrovni 3,5 %.   

Uznesením vlády SR č. 692/2009 bola v prílohách č. 2, 3 a 4 na rok 2010 schválená 

systemizácia colníkov v štátnej sluţbe, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby v štátnej sluţbe a systemizácia policajtov v štátnej 

sluţbe. Záväzné ukazovatele systemizácie vo všetkých kategóriách zamestnancov boli 

dodrţané. 

Na skutočnom čerpaní výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania v sume 1 555 094 tis. eur celkom sa najvyššou mierou podieľali tarifné platy  

v sume 1 158 207,5 tis. eur (74,5 %). Druhý najvyšší podiel tvorili príplatky v sume           

264 151,3 tis. eur (17 %), ďalej odmeny v sume 88 018,3 tis. eur (5,7 %), ostatné osobné 

vyrovnania  v sume 18 550,6 tis. eur (1,2 %), doplatky k platu a ďalší plat  v sume 14 096,7 

tis. eur (0,8 %) a náhrady za pracovnú pohotovosť a sluţobnú pohotovosť v sume 12 069,6 

tis. eur (0,8 %).     

Na celkovom čerpaní výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania celkom v sume 1 581 768,0 tis. eur sa najvyššou mierou podieľali tarifné platy  

v sume 1 175 342,9 tis. eur (74,3 %). Druhý najvyšší podiel tvorili príplatky v sume 

270 065,2 tis. eur (17,1 %), ďalej to boli odmeny v sume 91 518,7 tis. eur (5,8 %), ostatné 

osobné vyrovnania  v sume 18 550,6 tis. eur (1,2 %), doplatky k platu a ďalší plat  v sume 

14 218,4 tis. eur (0,9 %) a náhrady za pracovnú pohotovosť a sluţobnú pohotovosť  v sume 

12 072,2 tis. eur (0,7 %).  

Uznesením vlády SR č. 692/2009 bol pre rozpočtové organizácie kapitol štátneho 

rozpočtu schválený limit počtu zamestnancov na rok 2010 v počte 132 365 osôb. V priebehu 

roka bol úpravami zvýšený o 9 osôb na 132 374 osôb. V skutočnosti bolo v roku 2010 

v rozpočtových organizáciách kapitol štátneho rozpočtu zamestnaných 127 380 osôb. Voči 

upravenému limitu počtu zamestnancov nebol limit naplnený o 4 994 osôb (3,8 %). Oproti 

skutočnému počtu zamestnancov v kapitolách štátneho rozpočtu v roku 2009 v počte 127 759 

osôb došlo v skutočnom počte zamestnancov k medziročnému poklesu o 379 osôb (0,3 %).  

Pre aparáty ústredných orgánov bol na rok 2010 schválený záväzný limit počtu 

zamestnancov 11 962 osôb. Tento počet bol v priebehu roka zvýšený o 134 osôb na 12 096 

osôb. V skutočnosti bolo v aparátoch ústredných orgánov v roku 2010 zamestnaných 11 220 

osôb, čo voči upravenému počtu zamestnancov na rok 2010 predstavuje neplnenie o 876 osôb 

(7,2 %). Oproti skutočnému počtu zamestnancov v aparátoch ústredných orgánov v roku 2009 
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v počte 11 102 osôb došlo v skutočnom počte zamestnancov k medziročnému  nárastu o 118 

osôb (1,1 %). 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Pre rok 2010 si kapitoly štátneho rozpočtu rozpísali výdavky na poistné a príspevok 

do poisťovní v sume 513 138,5 tis. eur. V priebehu rozpočtového roka boli tieto výdavky 

upravené na sumu 510 312,1 tis. eur, čo oproti rozpísaným výdavkom predstavuje zníţenie 

o 2 826,4 tis. eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 510 553,6 tis. eur. K upravenému 

rozpočtu predstavuje zvýšenie o 241,5 tis. €. Oproti skutočne vyčerpaným výdavkom na 

poistné a príspevok do poisťovní v roku 2009 v sume 497 358,6 tis. eur zaznamenali tieto 

výdavky v roku 2010 medziročný rast na úrovni 2,7 % (13 195,0 tis. eur).  

Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa najviac (37,7 %) 

podieľali výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne v sume 192 737,2 tis. eur. V porovnaní 

s upraveným limitom boli tieto výdavky vyššie o 234,6 tis. eur. Na čerpaní poistného do 

Sociálnej poisťovne sa najvyššou mierou podieľalo poistné na starobné poistenie sumou 

110 388 tis. eur (57,3 %), poistné do rezervného fondu solidarity 37 584,5 tis. eur (19,5 %) 

a poistné na invalidné poistenie v sume 21 550,3 tis. eur (11,2 %). 

Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa druhou najvyššou 

mierou podieľalo poistné na osobitné účty v sume 157 844,1 tis. eur (30,9 %), ktoré pouţívajú 

kapitoly štátneho rozpočtu do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených, bezpečnostných 

a záchranných zloţiek. V porovnaní s upraveným limitom sa tieto výdavky prekročili o 85,0 

tis. eur. Na čerpaní poistného na osobitné účty sa najviac podieľalo poistné na výsluhový 

dôchodok v sume 117 942,1 tis. eur (74,7 %), poistné na invalidný výsluhový dôchodok 20 

801,7 tis. eur (13,2 %) a na nemocenské zabezpečenie 9 715,6 tis. eur (6,2 %). 

V rámci platenia poistného do zdravotných poisťovní predstavuje poistné                

do Všeobecnej zdravotnej poisťovne sumu 125 489,7 tis. eur, čo je 24,6 % výdavkov na 

poistné a príspevok do poisťovní celkom.  V porovnaní s upraveným rozpočtom Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne bolo skutočné čerpanie v roku 2010 vyššie o 196,4 tis. eur. Poistné do 

ostatných zdravotných poisťovní sa čerpalo sumou 24 156,6 tis. eur, čo predstavuje 4,7 % 

celkového poistného. 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní sa čerpal vo výške            

10 027,1 tis. eur (2 %), čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje viac o 139,9 tis. 

eur. 
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Najniţšou mierou sa na plnení poistného a príspevku do poisťovní podieľali 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 298,8 tis. eur (0,1%), čo je na úrovni 

upraveného rozpočtu. 

c) Výdavky na tovary a sluţby 

Schválený rozpočet výdavkov na tovary a sluţby bol pre rok 2010 stanovený sumou              

1 741 840,7 tis. eur, ktorá sa rozpočtovými opatreniami zníţila o 397 873,7 tis. eur na 

1 343 967,0 tis. eur. Čerpanie za túto skupinu výdavkov predstavovalo za rok 2010 sumu 

1 321 487,8 tis. eur (v roku 2009: 1 487 638,2 tis. eur), a to konkrétne na: 

        sluţby, ktoré obdobne ako v predchádzajúcom roku majú najvyšší podiel na výdavkoch 

kategórie „tovary a sluţby“ (41,0 %) sumou 541 705,5 tis. eur (v roku 2009: eur 557 265,0 tis. 

eur), z toho 135 781,9 tis. eur špeciálne sluţby, 88 191,0 tis. eur všeobecné sluţby, 48 434,9 

tis. eur stravovanie, 45 259,7 tis. eur iné sluţby, 38 042,4 tis. eur štúdie, expertízy, posudky, 

30 099,2 tis. eur náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie, 23 335,1 tis. eur školenia, kurzy 

semináre a pod., 18 853,3 tis. eur prídel do sociálneho fondu, 14 606,2 tis. eur propagácia, 

reklama a inzercia a ostatné sluţby v sume 99 101,8 tis. eur (poplatky a odvody, príjmy 

z minulých rokov, osobitné finančné prostriedky, odmeny zamestnancov mimopracovného 

pomeru a pod.), 

        nákup materiálu  282 043,5 tis. eur (v roku 2009: 391 353,7 tis. eur), predovšetkým ako 

špeciálny materiál 62 548,9 tis. eur, 46 213,1 tis. eur všeobecný materiál, 36 140,8 tis. eur 

softvér, 19 986,7 tis. eur špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika, 19 724,8 tis. eur 

pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, 17 857,2 tis. eur výpočtová technika, 16 991,6 

tis. eur telekomunikačná technika, 15 848,7 tis. eur knihy, časopisy, noviny, učebnice 

a učebné pomôcky a ostatné výdavky na  prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, potraviny 

a pod., 

        platby za energie, vodu a komunikácie 206 267,6 tis. eur (v roku 2009: 205 507,1 tis. 

eur), z toho energie 89 415,5 tis. eur, komunikačná infraštruktúra 53 502,8 tis. eur, poštové 

a telekomunikačné sluţby 52 725,1 tis. eur a vodné a stočné 10 624,2 tis. eur,  

        rutinnú a štandardnú údrţbu 159 709,5 tis. eur (v roku 2009: 185 870,8 tis. eur), z toho 

na údrţbu budov a objektov 52 700,6 tis. eur, 36 013,7 tis. eur na údrţbu špeciálnych strojov, 

prístrojov, zariadení a techniky, 26 259,9 tis. eur na údrţbu softvéru a na výpočtovú techniku 

16 485,1 tis. eur. Na údrţbu telekomunikačnej techniky a prevádzkových prístrojov 

a zariadení spolu sa pouţilo 24 636,8 tis. eur a 3 613,4 tis. eur sa pouţilo v rámci ostatných 

výdavkov na údrţbu,  
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  dopravné 67 679,5 tis. eur (v roku 2009: 78 888,6 tis. eur), z toho boli najvyššie výdavky na 

palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny 32 006,5 tis. eur, servis, údrţba, opravy a výdavky 

s tým spojené tvorili 19 596,2 tis. eur, poistenie 8 112,6 tis. eur, prepravné a nájom 

dopravných prostriedkov 7 087,9 tis. eur a pod.,   

   nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v sume 34 071,5 tis. eur (v roku 2009: 

35 552,1 tis. eur). Z toho podstatnú časť tvorilo nájomné za budovy, objekty a ich časti 

32 062,6 tis. eur a ostatné výdavky tohto druhu boli 2 008,9 tis. eur, 

  cestovné náhrady, ktoré dosiahli 30 010,7 tis. eur (v roku 2009: 33 200,9 tis. eur), z toho 

zahraničné 18 041,4 tis. eur, tuzemské 8 995,8 tis. eur, pri dočasnom pridelení na výkon práce      

2 956,1 tis. eur a pod.,  

d) Beţné transfery 

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

poskytovali nejaké protisluţby alebo tovary. Transferové platby všeobecného charakteru 

určené pre rôzne alebo neurčité ciele sa povaţujú vţdy za beţné transfery. Triedia sa podľa 

príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.  

Beţné transfery sa rozpočtovali pre rok 2010 sumou 9 022 864,1 tis. eur, čo 

predstavovalo 64,6 % celkových beţných výdavkov. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa 

uvedená suma o 124 601,0 tis. eur zníţila na 8 898 263,1 tis. eur. V skutočnosti sa vyčerpalo 

8 690 518,0 tis. eur (v roku 2009: 6 881 066,2 tis. eur) v nasledujúcej štruktúre podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie: 

 transfery v rámci verejnej správy: v schválenom rozpočte sa rozpočtovali sumou 

3 561 990,6 tis. eur, v upravenom rozpočte sa mierne zníţili na 3 522 984,0 tis. eur a čerpané 

boli v úhrnnej výške 3 489 431,0 tis. eur (v roku 2009: 1 959 569,3 tis. eur). Podrobnejší 

prehľad ich čerpania poskytuje nasledujúca tabuľka (v tis. eur): 

 

 Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 schválený upravený 

Príspevkovej organizácii 155 097,2 203 521,2 203 593,5 

Štátnemu účelovému fondu 55 103,2 55 041,2 55 002,7 

Sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam 1 441 908,5 1 441 740,6 1 441 739,9 

Rozpočtovej organizácii 19 829,3 69  563,9 58 574,2 

Verejnej vysokej škole 420 922,1 443 934,4 444 036,2 

Obci 1 028 099,1 842 135,8 820 159,0 

Vyššiemu územnému celku 436 579,3 440 821,9 440 563,1 

Ostatným subjektom verejnej správy 4 451,9 26 225,0 25 762,4 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 



29 

  

Transfery príspevkovým organizáciám zaradeným Štatistickým úradom SR do 

verejnej správy sa poskytli z rozpočtu rozpočtových kapitol Ministerstva kultúry SR 

(62 038,1 tis. eur), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (31 790,5 tis. eur), 

Ministerstva zdravotníctva SR  (21 968,0 tis. eur), Slovenskej akadémie vied (21 369,5 tis. 

eur), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  (20 853,4 tis. eur), Ministerstva 

ţivotného prostredia SR (15 568,5 tis. eur), Ministerstva hospodárstva SR (13 290,9 tis. eur), 

Úradu vlády (4 776,7 tis. eur) a pod. 

Príspevky štátnym účelovým fondom sa poskytli z rozpočtu Ministerstva 

hospodárstva SR Národnému jadrovému fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a            

na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (98,7 tis. eur) 

a z rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (zrušené k 30. 6. 2010) 

Štátnemu fondu rozvoja bývania (54 904,0 tis. eur). 

Transfery Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam boli poskytnuté v sume 

1 441 739,9 tis. eur a to hlavne prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná 

správa (1 441 708,6 tis. eur). 

Transfery rozpočtovým organizáciám sa poskytli tieţ predovšetkým prostredníctvom 

kapitoly Všeobecná pokladničná správa (54 293,0 tis. eur); išlo o výdavky na úhradu 

nezrovnalostí v rámci čerpania štrukturálnych fondov (45 707,0 tis. eur), výdavky na úhradu 

nezrovnalostí zistených v rámci čerpania Kohézneho fondu (128,0 tis. eur) a programu 

PHARE (164,4 tis. eur), výdavky na predplatenie programu ISPA/KF- záverečných 20 % 

projektu zabezpečenia juţnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (1 660,3 tis. eur), ďalej 

výdavky na predplatenie Švajčiarskeho finančného mechanizmu (1 460,3 tis. eur) a na 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu (5 173,0 tis. eur). V menšom rozsahu poskytli transfery rozpočtovej 

organizácii aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (3 253,8 tis. eur), 

Ministerstvo vnútra SR (699,9 tis. eur), resp. niektoré ďalšie rozpočtové kapitoly. 

Transfery verejným vysokým školám sa takmer v plnej výške (442 957,1 tis. eur) 

poskytli prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR .  

Transfery poskytnuté obciam dosiahli 820 159,0 tis. eur, z nich 616 012,6 tis. eur sa 

formou záväzných limitov poskytlo prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR , prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa bolo poskytnutých 

107 858,4 tis. eur a zostávajúcu časť 96 288,0 tis. eur poskytli kapitoly Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
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Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pod. Určené boli na matričnú činnosť, 

činnosť stavebných úradov, dopravných potrieb, ţivotného prostredia a potrieb školstva 

a prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa najmä pre  zariadenia sociálnych 

sluţieb. 

V úhrnnej sume tvorili transfery vyšším územným celkom 440 563,1 tis. eur. 

Obsiahnuté v nich boli najmä prostriedky vo výške 409 840,2 tis. eur z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

školstva. 

Ostatným subjektom verejnej správy sa poskytli transfery vo výške 25 762,4 tis. eur. 

 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám tvoria v zmysle platnej 

rozpočtovej klasifikácie príspevky, dávky, dôchodky, odstupné, členské, štipendiá 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vrátane medzinárodných so sídlom v SR a 

pod. Sumou 3 679 298,7 tis. eur tvorili 40,8 % úhrnného objemu beţných transferov 

rozpočtovaných v štátnom rozpočte v roku 2010. Rozpočtovými opatreniami sa pôvodne 

určená suma zvýšila o 78 173,1 tis. eur. na 3 757 471,8 tis. eur. V skutočných výdavkoch 

3 613 255,3 tis. eur (v roku 2009: 3 177 022,0  tis. eur) sú zahrnuté (v tis. eur): 

 Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 schválený upravený 

Sociálne dávky 1 281 488,0 1 360 916,9 1 358 978,3 

Transfery na platené poistné za skupiny osôb 
ustanovené zákonom 

1 528 062,4 1 558 689,4 1 558 689,4 

Transfery obč. zdruţeniam, nadáciám, neziskovým 
organizáciám, polit. stranám a hnutiam, odborovým 
organizáciám, cirkevným a súkr. školám, cirkvám, 
náboţenským spoločnostiam a cirkevnej charite  

248 808,4 255 555,6 256 502,8 

Príspevok na osobitný účet 94 757,5 100 811,9 100 811,9 

Jednotlivcom 79 466,1 107 578,1 100 754,7 

Na aktívne opatrenia trhu práce 181 386,8 189 799,9 186 065,4 

Ostatné transfery 265 329,5 184 120,0 51 452,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podstatná časť transferov na sociálne dávky sa realizovala prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 318 393,8 tis. eur). 

V úhrnnej sume 1 358 978,3 tis. eur sú zahrnuté prídavky na dieťa a príplatok k prídavku na 

dieťa 319 094,6 tis. eur (v roku 2009: 309 189,0 tis. eur), rodičovský príspevok 334 488,4 tis. 

eur (v roku 2009: 268 465,0 tis. eur), dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 319 619,7 

tis. eur (v roku 2009: 272 753,0 tis. eur), peňaţné príspevky na kompenzáciu 207 062,9 tis. 
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eur (v roku 2009: 184 588,9 tis. eur), ostatné dávky poskytované štátom 109 974,1 tis. eur, 

príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa 43 885,5 tis. eur, príspevky na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa 12 734,4 tis. eur, na náhradné výţivné 6 601,7 tis. eur, 

príspevok na pohreb 4 122,5 tis. eur a príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti 

37,2 tis. eur a na ostatné sociálne dávky 1 357,3 tis. eur.  

Transfery na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom sa realizovali 

sumou 1 558 689,4 tis. eur. Z toho z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na 

zdravotné poistenie týchto osôb 1 337 605,4 tis. eur (v roku 2009: 1 162 381,8 tis. eur) a 

sumou 221 084,0 tis. eur (v roku 2009: 235 841,5 tis. eur) z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

práce sociálnych vecí a rodiny SR. 

 V rámci transferov občianskym zdruţeniam, nadáciám, rôznym neziskovým 

organizáciám a pod. sa 64 058,0 tis. eur (v roku 2009: 67 138,2 tis. eur) poskytlo občianskym 

zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom, 111 621,5 tis. eur (v roku 2009:         

107 463,8 tis. eur) cirkevným a súkromným školám; cirkvám, náboţenským spoločnostiam 

a cirkevnej charite 39 273,9 tis. eur (v roku 2009: 40 287,7 tis. eur), politickým stranám, 

hnutiam a odborovým organizáciám 19 751,6 tis. eur   (v roku 2009: 5 251,2  tis. eur) a pod. 

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 za rok 2010 predstavoval 

100 811,9 tis. eur. 

Príspevky jednotlivcom sa poskytujú formou ocenenia za zásluhy pri osobnej pomoci 

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

dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach a pod. (rok 2010: 100 754,7 tis. eur). 

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 sluţbách 

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

rok 2010 predstavovali sumu 186 065,4 tis. eur. 

Ostatné transfery dosiali 51 452,8 tis. eur a v rámci tejto skupiny predstavujú 

odstupné, odchodné, nemocenské a úrazové dávky, štipendiá, náhradné výţivné a pod. 

 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 

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

určené sumou 920 878,3 tis. eur, v upravenom rozpočte 1 055 870,2 tis. eur. V skutočnosti sa 
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vyčerpalo 1 035 596,5 tis. eur (v roku 2009: 1 087 324,0 tis. eur) v nasledovnej štruktúre       

(v tis. eur): 

 Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 schválený Upravený 

Právnickej osobe zaloţenej štátom, obcou 
alebo vyšším územným celkom 

307 947,2 425 274,2 425 098,9 

Ostatnej právnickej osobe 604 749,9 608 010,1 589 148,1 

Fyzickej osobe – podnikateľovi 265,6 7 009,1 5 772,7 

Príspevkovej organizácii nezaradenej vo VS 7 915,6 15 576,8 15 576,8 

      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. 

Transfery tejto skupiny boli poskytnuté hlavne prostredníctvom rozpočtu kapitoly 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   (573 721,7 tis. eur), Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (386 184,6 tis. eur), Ministerstva ţivotného 

prostredia SR (24 344,3 tis. eur), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (15 930,0 

tis. eur), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  (14 132,8 tis. eur), Ministerstva 

obrany SR (11 652,4 tis. eur) a v menšej miere aj ďalších kapitol. 

 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií sa rozpočtovali v úhrnnej sume 

7 394,6 tis. eur, rozpočtovými opatreniami sa ich objem  zníţil na 3 002,6 tis. eur, z ktorých 

sa vyčerpalo 1 356,2 tis. eur na úhradu majetkovej ujmy prostredníctvom kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa. 

 Transfery do zahraničia sa rozpočtovali v celkovej výške 853 301,9 tis. eur, z toho 

rozhodujúcu časť 803 953,9 tis. eur tvoria odvody Slovenskej republiky do rozpočtu 

Európskej únie zo zdroja zaloţeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja zaloţeného              

na hrubom národnom produkte, 44 938,9 tis. eur transfery medzinárodnej organizácii 

a 4 409,1 tis. eur ostatné transfery tohto druhu. Úpravou rozpočtu sa pôvodná suma transferov 

o 294 367,4 tis. eur zníţila na 558 934,5 tis. eur.  Zo skutočne realizovaných transferov do 

zahraničia v objeme 550 879,0 tis. eur (v roku 2009: 655 602,9 tis. eur) sa uhradili odvody do 

rozpočtu Európskej únie 520 270,3 tis. eur (v roku 2009: 612 115,9 tis. eur), formou platieb 

medzinárodným organizáciám sa vyčerpalo 22 799,4 tis. eur (v roku 2009: 36 220,8 tis. eur)  

a iné platby smerované do zahraničia (zahraničným vládam, jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám)  dosiahli 7 809,3 tis. eur (v roku 2009: 7 266,2 tis. eur). 
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôţičkou, návratnou 

finančnom výpomocou a finančným prenájmom 

Výdavky v tejto kategórii sa rozpočtovali v úhrnnej sume 1 144 249,9 tis. eur. 

Rozpočtovými opatreniami sa táto suma zníţila  na 895 897,2 tis. eur a skutočné čerpanie 

predstavuje 864 075,2 tis. eur (v roku 2009: 762 712,4 tis. eur) v nasledujúcej štruktúre         

(v tis. eur): 

Výdavky štátneho dlhu 
      

v tis. eur 

Poloţka 
 

Skutočnosť  
2009 

Schválený 
rozpočet  

2010 

Upravený 
rozpočet  

2010 

Skutočnosť 
2010 

rozdiel 
(2010-
2009) 

% 
plnenia 

rozpočtu 
2010  

index 
(2010/2009) 

Domáci dlh 511 538,7 665 174,3 579 049,7 564 669,8 53 131,1 97,5 1,1 

1. úroky zo štátnych dlhopisov 436 476,1 360 666,4 384 597,4 383 470,2 -53 005,9 99,7 0,9 

2. náklady spojené s fin. operáciami št. 
dlhu 29 843,2 139 794,3 813,2 55,7 -29 787,5 6,8 0,0 

3. úroky z refinančného systému 
splácané do ŠP 42 790,9 22 565,9 22 565,9 14 723,4 -28 067,5 65,2 0,3 

4. diskont vzniknutý pri emisiách št. 
dlhopisov 262,5 137 379,0 156 304,5 156 304,5 156 042,0 100,0 595,4 

5. úroky z poskytnutých  úverov 682,7 68,7 68,7 31,1 -651,6 45,3 0,0 

6. poplatky 1 483,3 4 700,0 14 700,0 10 084,9 8 601,6 68,6 6,8 

Zahraničný dlh 251 173,7 479 075,6 316 847,5 299 405,4 48 231,7 94,5 1,2 

1. úroky zo štátnych dlhopisov 
vydaných v zahr. 205 608,4 293 125,0 267 074,7 266 594,3 60 985,9 99,8 1,3 

2. náklady spojené s fin. operáciami 
št.dlhu 90,8 114 858,5 13 366,5 526,5 435,7 3,9 5,8 

3. diskont vzniknutý pri emisiách št. 
dlhopisov 0,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 100,0 

 4. úroky z úverov prijatých zo 
zahraničia 41 777,9 56 542,1 31 856,3 30 111,5 -11 666,4 94,5 0,7 

5. poplatky 3 696,6 13 000,0 3 000,0 623,1 -3 073,5 20,8 0,2 

S p o l u 762 712,4 1 144 249,9 895 897,2 864 075,2 101 362,8 96,4 1,1 

zdroj: Ardal 

        

2.2.1.2. Kapitálové výdavky 

Do tejto hlavnej kategórie sa zahrňujú prostriedky určené na obstaranie dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku. 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010 bol určený sumou 2 429 730,5 tis. 

eur, pričom na obstaranie kapitálových aktív sa rozpočtovalo 402 136,7 tis. eur a formou 

kapitálových transferov 2 027 593,8 tis. eur.  

Pôvodný rozpočet sa rozpočtovými opatreniami zníţil o 81 747,9 tis. eur                   

na 2 347 982,6 tis. eur, v tom 411 947,9 tis. eur na obstaranie kapitálových aktív 

a 1 936 034,7 tis. eur ako kapitálové transfery. V skutočnosti sa kapitálové výdavky čerpali 



34 

  

sumou 2 368 608,3 tis. eur (v roku 2009: 2 159 346,2  tis. eur) v nasledujúcej štruktúre            

(v tis. eur): 

 Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 schválený upravený 

Obstarávanie kapitálových aktív 402 136,7 411 947,9 440 051,2 

- nákup pozemkov a nehmotných aktív 40 510,9 93 537,5 96 024,1 

- nákup budov, objektov alebo ich častí 3 187,4 3 442,3 3 443,4 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky 185 775,7 89 321,1 91 857,1 

- nákup dopravných prostriedkov 1 473,0 16 772,9 41 202,5 

- prípravná a projektová dokumentácia 7 119,3 7 196,8 7 143,9 

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 150 853,2 167 904,4 166 514,0 

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 371,6 9 465,2 9 484,1 

- ostatné kapitálové výdavky 12 845,6 24 307,7 24 382,1 

Kapitálové transfery 2 027 593,9 1 936 034,7 1 928 557,2 

- v rámci verejnej správy 187 323,8 629 441,9 628 917,7 

- jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 12 651,9 16 307,1 16 269,3 

- nefinančným subjektom a PO nezaradeným vo VS , 1 827 618,2 1 289 280,5 1 282 365,0 

- do zahraničia 0,0 1 005,2 1 005,2 

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V rámci kapitálových aktív sa na čerpaní jednotlivých poloţiek podieľali: 

 nákup pozemkov a nehmotných aktív  96 024,1 tis. eur (v roku 2009:  103 576,8 tis. 

eur), z toho softvér 79 631,3 tis. eur, 

 nákup budov, objektov alebo ich častí  3 443,4 tis. eur ( v roku 2009: 5 997,6 tis. eur), 

  nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky 91 857,1 tis. eur (v roku 2009: 71 232,1 

tis. eur), z toho výpočtová technika 67 942,6 tis. eur, 

 nákup dopravných prostriedkov 41 202,5  tis. eur (v roku 2009: 74 999,4 tis. eur), 

z toho špeciálne automobily 33 670,9 tis. eur, 

 prípravná a projektová dokumentácia 7 143,9 tis. eur (v roku 2009: 13 909,3 tis. eur), 

 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 166 514,0 tis. eur (v roku 2009: 

186 512,4 tis. eur), z toho na realizáciu nových stavieb 81 100,1 tis. eur a rekonštrukciu 

a modernizáciu 81 467,0 tis. eur, 

 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 9 484,1 tis. eur (v roku 2009: 8 686,7 

tis. eur), 

 ostatné kapitálové výdavky 24 382,1 tis. eur (v roku 2009: 11 107,2 tis. eur), z toho 

výdavky na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv 22 768,6 tis. eur. 

Kapitálové transfery smerovali najmä do týchto oblastí: 

        v rámci verejnej správy (628 917,7 tis. eur) sa poskytli najmä obciam 425 182,8 tis. eur 

(v roku 2009: 243 139,2 tis. eur), verejným vysokým školám 99 623,9 tis. eur (v roku 2009:  
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55 150,4 tis. eur), vyšším územným celkom 54 785,5 tis. eur (v roku 2009: 55 150,4 tis. eur) a 

príspevkovým organizáciám  48 440,5 tis. eur  (v roku 2009:   30 822,8  tis. eur),  

        jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v celkovej sume (16 269,3 tis. eur),       

z toho najmä neziskovým právnickým osobám 9 476,0 tis. eur (v roku 2009: 21 172,8 tis. 

eur), cirkvám 4 468,0 tis. eur (v roku 2009: 3 857,3 tis. eur) a občianskym zdruţeniam, 

nadáciám a neinvestičným fondom 2 144,3 tis. eur (v roku 2009:  10 363,9 tis. eur),  

        nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe 

v celkovej sume (1 282 365,0 tis. eur), z toho najmä právnickým osobám zaloţeným štátom, 

obcou alebo vyšším územným celkom 746 095,6 tis. eur (v roku 2009: 838 149,1 tis. eur) 

a ostatným právnickým osobám 461 644,2 tis. eur (v roku 2009: 358 179,1 tis. eur), 

        do zahraničia pre jednotlivcov (557,2 tis. eur) a pre medzinárodnú organizáciu (448,0 tis. 

eur). 

2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie 

Funkčná klasifikácia umoţňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v 

desiatich základných oddieloch (odvetviach), ako aj porovnávať vynaloţené výdavky 

v medzinárodnom kontexte. Funkčnú klasifikáciu výdavkov verejnej správy pre potreby 

štátnej štatistiky 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 nasledujúca tabuľka (v tis. eur): 

Oddiel 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

% plnenia 
upr. rozp. Schválený Upravený 

01 – Všeobecné verejné sluţby 

 

2 381 130,6 3 212 049,9 2 580 452,6 2 525 467,8 97,9 

02 – Obrana 874 722,6 737 252,6 742 516,3 741 177,2 99,8 

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť 1 313 903,2 1 154 209,1 1 302 697,9 1 331 529,7 102,2 

04 - Ekonomická oblasť 3 088 828,0 3 819 412,7 3 487 075,6 3 299 505,6 94,6 

05 – Ochrana ţivotného prostredia 223 518,6 310 011,5 243 425,7 242 324,5 99,5 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 283 170,9 182 379,1 178 424,6 170 669,6 95,7 

07 – Zdravotníctvo 1 311 270,0 1 437 913,9 1 492 742,0 1 492 880,6 100,0 

08 – Rekreácia, kultúra a náboţenstvo 287 115,3 343 282,0 320 275,6 319 766,4 99,8 

09 – Vzdelávanie 1 847 256,6 1 939 848,6 1 885 057,7 1 873 581,2 99,4 

10 – Sociálne zabezpečenie 1 721 130,8 3 270 640,6 3 343 495,2 3 340 108,3 99,9 

S p o l u 13 332 046,6 16 407 000,0 15 576 163,2 15 337 010,9 98,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Oddiel 01 – všeobecné verejné služby:  tento oddiel tvoria výdavky verejnej správy 

všeobecného charakteru s rozpočtovaným objemom 3 212 049,9 tis. eur. Úpravami rozpočtu 

sa ich objem zníţil o 631 597,3 tis. eur na 2 580 452,6 tis. eur; skutočne vynaloţené výdavky 

dosiahli 2 525 467,8 tis. eur a pouţité boli  na tieto účely: 

 na výdavky verejnej správy, finančnú a rozpočtovú oblasť, zahraničnú oblasť 

1 255 401,3 tis. eur (v roku 2009: 1 270 827,9  tis. eur); konkrétne ide o financovanie 

prevádzky Kancelárie Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ministerstva vnútra, 

ministerstva financií, daňových úradov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, správ finančnej 

kontroly, účtovníckych a kontrolných sluţieb, správu štátneho dlhu, financovanie činnosti 

ministerstva zahraničných vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí a pod., 

 na transakcie verejného dlhu spojené s platením úrokov a úhradou výdavkov na 

upisovanie a emitovanie pôţičiek na úrovni štátnej správy 853 746,3 tis. eur (v roku 2009: 

760 976,6  tis. eur),  

 na základný výskum, ktorý je definovaný ako experimentálna alebo teoretická činnosť 

zameraná predovšetkým na získavanie nových poznatkov o podstate javov a pozorovateľných 

faktov, predbeţne bez konkrétnej aplikácie alebo bezprostredného vyuţitia 201 201,4 tis. eur 

(v roku 2009: 157 250,4  tis. eur); konkrétne sú tu zahrnuté výdavky najmä na činnosť            

v školstve a v Slovenskej akadémie vied a na financovanie základného výskumu,   

 na všeobecné sluţby, ktoré nesúvisia so ţiadnou špecifickou funkciou a ktoré sa 

spravidla uskutočňujú na rôznych úrovniach verejnej správy 160 624,1 tis. eur (v roku 2009: 

141 439,8  tis. eur); patria sem tieţ všeobecné personálne sluţby, rámcové plánovacie 

a štatistické sluţby a iné všeobecné sluţby. Z hľadiska organizačnej klasifikácie ide 

o výdavky na činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistického úradu SR, 

ministerstva školstva a pod.,       

 na všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované 25 811,3 tis. eur (v roku 2009: 

31 392,6 tis. eur ); napr. registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a pod.; 

organizačne je tu začlenené Ministerstvo vnútra SR, skutočné čerpanie výdavkov v tejto 

skupine vykazuje aj Štatistický úrad SR, 

 na transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, ktoré majú 

všeobecný charakter a nemoţno ich priradiť ku konkrétnej funkcii 15 992,1 tis. eur (v roku 

2009: 1 162,6 tis. eur). 
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 na zahraničnú hospodársku pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese 

transformácie a pomoc poskytovanú prostredníctvom medzinárodných organizácií 10 926,5 

tis. eur (v roku 2009: 16 679,6  tis. eur),  

 na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných sluţieb 1 764,8 tis. eur (v roku 

2009: 1 401,1 tis. eur), 

Oddiel 02 – obrana: na potreby obrany sa v štátnom rozpočte vyčlenilo 737 252,6 tis. 

eur, ktoré sa v priebehu roku rozpočtovými opatreniami zvýšili na 742 516,3 tis. eur. 

Skutočné výdavky dosiahli 741 177,2 tis. eur (v roku 2009: 874 722,6 tis. eur) a financovali 

sa nimi: 

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

spravodajstvo, prípravu obrannej infraštruktúry, hospodársku mobilizáciu, úrady vojenských 

pridelencov pôsobiacich v zahraničí, poľné nemocnice v celkovej sume 669 817,1 tis. eur      

(v roku 2009: 803 776,2 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria hlavne 

výdavky na činnosť Ministerstva obrany SR, 

 činnosť 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 45 019,4 tis. eur (v roku 2009: 40 468,4 tis. eur), 

 ďalšie výdavky na obranu inde neklasifikovanú, 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 sume 

13 642,8 tis. eur (v roku 2009: 15 461,6 tis. eur), 

          poţiadavky civilnej ochrany, najmä riadenie vecí a sluţieb civilnej ochrany, 

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

civilné inštitúcie a obyvateľstvo v úhrnnom objeme 10 022,8 tis. eur (v roku 2009:  8 383,8 

tis. eur), 

 potreby výskumu a vývoja v oblasti obrany v objeme 2 675,1 tis. eur (v roku 2009: 

6 632,6  tis. eur). 

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

verejného poriadku a bezpečnosti sa v rozpočte uvaţovalo s prostriedkami v objeme 

1 154 209,1 tis. eur, ktorý sa prijatými rozpočtovými opatreniami zvýšil                                 
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na 1 302 697,9 tis. eur. Skutočné výdavky tohto druhu vo výške 1 331 529,7 tis. eur 

sa vynaloţili v takomto členení: 

 na potreby policajných sluţieb súvisiacich s riadením policajných vecí a sluţieb 

vrátane registrácie cudzincov, vydávania pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom, 

vedenia evidencie väzňov, ďalej  s riadením a kontrolou cestnej premávky, vydávaním 

vodičských preukazov a pod. 685 328,8 tis. eur (v roku 2009: 675 056,6 tis. eur),  

 na financovanie ďalších oblastí verejného poriadku a bezpečnosti nezaradených do 

iných 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. 210 997,1 tis. eur (v roku 2009: 

199 096,2 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie ide o výdavky na činnosť 

Ministerstva vnútra SR (bezpečnostný úsek) a ním zriadených stredných a vysokých škôl, 

Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej informačnej sluţby, Generálnej prokuratúry SR, 

Ţelezničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a Kancelárie verejného ochrancu práv,   

 na činnosť súdov - ich riadenie, prevádzku, výkon súdnictva, ďalej na preskúmavanie 

zákonných rozhodnutí orgánov verejnej správy a iných orgánov, ako aj na činnosť Ústavného 

súdu SR, Najvyššieho súdu SR a ostatných 167 823,1 tis. eur (v roku 2009: súdov  157 391,5  

tis. eur), 

 na potreby väzenstva - jeho riadenie, prevádzku výkonu väzby, výkon trestu odňatia 

slobody, ochranu a stráţenie objektov Zboru väzenskej a justičnej stráţe a ochranu poriadku 

a bezpečnosti v súdnych objektoch 134 336,9 tis. eur (v roku 2009: 127 850,5 tis. eur),  

 na ochranu pred poţiarmi vrátane financovania hasičských zásahov, záchranárskej 

činnosti a pod. 132 702,2 tis. eur (v roku 2009: 154 108,3 tis. eur),  

 na financovanie výskumu a vývoja v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti 341,6 

tis. eur (v roku 2009: 400,1 tis. eur).  

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

vyčlenilo v štátnom rozpočte 3 819 412,7 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zníţili 

na 3 487 075,6 tis. eur. Skutočné výdavky dosiahli 3 299 505,6 tis. eur a financovali sa nimi 

tieto činnosti: 

 doprava, výstavba a oprava diaľnic a ciest, správa a údrţba ciest, riadenie vecí 

a sluţieb vodnej dopravy v súvislosti s prevádzkou, pouţívaním, budovaním a údrţbou 
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vnútrozemských a pobreţných vodných dopravných systémov a zariadení, riadenie vecí 

a sluţieb ţelezničnej dopravy v súvislosti s geologickým prieskumom, výstavbou, 

vyuţívaním, prevádzkovaním a údrţbou ţelezničných dopravných systémov a zariadení 

a riadenie vecí a sluţieb leteckej dopravy, t.j. prevádzka, pouţívanie, výstavba a údrţba 

leteckých dopravných systémov a zariadení v celkovom objeme 1 284 141,6 tis. eur (v roku 

2009: 1 238 236,0 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria predovšetkým 

výdavky na činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 

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

týchto odvetví v úhrnnej výške 1 004 916,3 tis. eur (v roku 2009: 1 044 497,4 tis. eur); podľa 

organizačnej klasifikácie sem patrí financovanie činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR , Slovenského pozemkového fondu, skúšobní a kontrolných ústavov, 

školských majetkov a pod., 

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

financovanie riadenia všeobecných ekonomických a obchodných sluţieb vrátane všeobecných 

vecí zahraničného obchodu, zavádzanie všeobecných ekonomických a obchodných stratégií, 

tieţ riadenie všeobecných pracovných vecí a sluţieb ako sú sociálna a pracovná rehabilitácia 

zdravotne postihnutých občanov v úhrnnej sume 842 537,2 tis. eur (v roku 2009: 661 148,8  

tis. eur), 

 iné odvetvia, ktoré riadia veci a sluţby v oblasti štátnych hmotných rezerv, výstavby,  

rozširovania, skvalitňovania, prevádzky a údrţby hotelov a reštaurácií, cestovného ruchu 

a viacúčelové rozvojové projekty v úhrnnej sume 85 232,8 tis. eur (v roku 2009:  37 685,9 tis. 

eur), 

 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 40 108,9 tis. eur (v roku 

2009: 24 144,0  tis. eur), 

 ťaţba, výroba a výstavba ako sú ťaţba nerastných surovín (rudy, nerastné suroviny     

na výrobu chemikálií, umelých hnojív a pod.), riadenie vecí a sluţieb v oblasti výroby, 

podpora výrobných podnikov a riadenie vecí a sluţieb v oblasti prípravy a realizácie 

výstavby, verejných prác a stavebných výrobkov v úhrnnej výške 20 431,7 tis. eur (v roku 

2009: 28 334,5 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria napr. výdavky na 

činnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
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 výskum a vývoj vo všetkých odvetviach ekonomickej oblasti vo výške 14 038,9 tis. eur 

(v roku 2009: 46 398,0 tis. eur), 

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

a satelitné komunikačné systémy vo výške 5 857,4 tis. eur (v roku 2009: 5 412,5 tis. eur), 

 ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť Úradu     

pre reguláciu sieťových odvetví, Národnej agentúry pre cestovný ruch atď. v objeme 2 240,8    

tis. eur (v roku 2009: 2 970,9 tis. eur). 

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

vyčlenilo v štátnom rozpočte 310 011,5 tis. eur; táto suma sa rozpočtovými opatreniami 

zníţila na 243 425,7 tis. eur. V skutočnom čerpaní 242 324,5 tis. eur je zahrnuté financovanie 

týchto aktivít: 

 ochrana ţivotného prostredia inde neklasifikovaná ako je riadenie, správa, regulácia, 

dohľad, plánovanie, monitorovanie, projektovanie a podpora činností zameraných                 

na stratégie, koncepcie, programy a projekty na zlepšovanie ţivotného prostredia,                  

na legislatívu a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ţivotné 

prostredie vrátane výdavkov na činnosť Ministerstva ţivotného prostredia SR v úhrnnom 

objeme 76 549,3 tis. eur (v roku 2009: 59 863,2  tis. eur), 

 nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav vrátane 

čistenia odpadových vôd vo výške 55 328,5 tis. eur (v roku 2009: 107 292,2 tis. eur), 

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

vrátane rádioaktívneho v sume 53 876,7 tis. eur (v roku 2009: 14 492,5 tis. eur), 

 zniţovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ozónovej vrstvy zeme, povrchových 

a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy pred znečistením a pod. v sume   42 539,7 

tis. eur (v roku 2009: 27 363,1 tis. eur), 

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

stromov, rastlín, ţivočíchov, nerastov a skamenelín atď. v úhrnnej výške 13 093,2 tis. eur      

(v roku 2009: 13 435,4 tis. eur), 

 výskum a vývoj v oblasti ochrany ţivotného prostredia v objeme 937,1 tis. eur  (v roku 

2009: 1 072,2 tis. eur). 

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

a občianskej vybavenosti sa v rozpočte uvaţovalo so sumou 182 379,1 tis. eur. Rozpočtovými 
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opatreniami sa táto suma zníţila na 178 424,6 tis. eur. Skutočnými výdavkami v súhrnnom 

objeme 170 669,6 tis. eur 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 161 366,8 tis. eur (v roku 2009: 260 747,4 tis. eur), 

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

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

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

v súhrnnom 8 058,7 tis. eur (v roku 2009: objeme 3 336,4 mil. eur), 

 rozvoj obcí vrátane prípravy programov na financovanie plánovaného rozvoja obcí 

v sume 1 244,1 tis. eur (v roku 2009: 19 087,1  tis. eur). 

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

v rozpočte pôvodne vyčlenilo 1 437 913,9 tis. eur;  rozpočtovými opatreniami sa mierne 

zvýšil na 1 492 742,0 tis. eur. Skutočne vynaloţenými prostriedkami 1 492 880,6 tis. eur sa 

financovali tieto výrobky a činnosti: 

 zdravotníctvo inde neklasifikované 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 sluţieb, výdavky 

na činnosť Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Ústavu 

zdravotníckych informácií a štatistiky atď. v úhrnnej sume 1 405 556,2 tis. eur (v roku 2009: 

1 204 650,1  tis. eur), 

 verejné zdravotné sluţby - ide o poskytovanie sluţieb v oblasti verejnej zdravotnej 

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

údajov a pod. v sume 34 691,6 tis. eur (v roku 2009: 35 907,3  tis. eur), 

 ústavná zdravotná starostlivosť vo forme všeobecnej nemocničnej starostlivosti, 

špecializovanej nemocničnej starostlivosti, sluţieb medicínskych centier a pôrodníc, 

opatrovateľských domov a zotavovní spolu v objeme 32 878,5 tis. eur (v roku 2009: 52 132,9  

tis. eur), 

 ambulantná zdravotná starostlivosť a v rámci nej všeobecná lekárska zdravotná 

starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť, stomatologické sluţby, lekárska sluţba 
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prvej pomoci, záchranná zdravotná sluţba a iné zdravotnícke sluţby v úhrnnej sume  18 901,1 

tis. eur (v roku 2009: 17 787,4 tis. eur), 

 výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 853,2 tis. eur (v roku 2009: 792,3  tis. eur). 

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

vyčlenilo 343 282,0 tis. eur. Suma sa rozpočtovými opatreniami zníţila na 320 275,6 tis. eur. 

Čerpanie v sume 319 766,4 tis. eur pokrývalo sluţby poskytované jednotlivcom, 

domácnostiam, ako aj sluţby poskytované na kolektívnej báze v tomto prehľade: 

  poskytovanie kultúrnych sluţieb v divadlách, odborno-metodických zariadeniach, 

múzeách a galériách, na riadenie kultúrnych činností, národnostnú kultúru, dohľad nad 

kultúrnymi zariadeniami a pod. 138 358,1 tis. eur (v roku 2009: 162 487,5  tis. eur), 

  rekreačné a športové sluţby poskytované na prevádzkovanie a podporu  zariadení na 

aktívnu športovú činnosť  a výdavky spojené s činnosťou športových občianskych zdruţení a 

pod. 84 508,0 tis. eur (v roku 2009: 48 069,9 tis. eur),  

 náboţenské a iné spoločenské sluţby v podobe poskytovania zariadení a vybavenia pre 

náboţenské a iné spoločenské sluţby vrátane podpory ich prevádzkovania, údrţby a opráv, 

výplat duchovným a iným činiteľom náboţenských inštitúcií, podpory vykonávania 

náboţenských obradov a charitatívnych sluţieb ako aj podpory civilných, mládeţníckych 

a sociálnych organizácií alebo odborov a politických strán 61 285,8 tis. eur (v roku 2009: 

44 867,7 tis. eur), 

 vysielacie a vydavateľské sluţby, do ktorých patria vzťahy k Slovenskému rozhlasu, 

Slovenskej televízii a Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a pod. 24 578,2 tis. eur (v roku 

2009: 18 790,8 tis. eur),  

 činnosti v oblasti rekreácie, kultúry a náboţenstva, ktoré neboli zatriedené inde: 

zostavovanie, riadenie, koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, plánovanie 

programov a rozpočtov, podpora športu, rekreácie, kultúry a náboţenstva a na činnosť 

Ministerstva kultúry SR  11 036,3 tis. eur (v roku 2009: 12 899,4 tis. eur).  

Oddiel 09 - vzdelávanie: na potreby v odvetví vzdelávania sa v štátnom rozpočte 

vyčlenilo 1 939 848,6 tis. eur, rozpočtovými opatreniami sa zníţil pôvodný rozpočet                                

na 1 885 057,7 tis. eur. Skutočné čerpanie týchto prostriedkov dosiahlo 1 873 581,2 tis. eur 

a financovali sa nimi tieto potreby školstva: 
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 predškolská výchova a základné vzdelanie vrátane výchovy a vzdelania so špeciálnou 

starostlivosťou 735 973,1 tis. eur (v roku 2009: 721 776,8 tis. eur), 

 stredoškolské vzdelanie v gymnáziách vrátane osemročných a športových, v stredných 

odborných školách, stredných odborných školách umeleckého zamerania, stredných 

odborných učilištiach a odborných učilištiach, zdruţených školách 505 999,6 tis. eur (v roku 

2009: 504 855,0 tis. eur), 

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

vzdelávania 453 363,9 tis. eur (v roku 2009: 412 285,5 tis. eur), 

 vzdelávanie inde neklasifikované, 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, výdavky na činnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR , Štátnej školskej inšpekcie, Ústavu informácií a prognóz v školstve, metodických centier 

a pod. v úhrnnej výške 98 191,0 tis. eur (v roku 2009: 123 945,9 tis. eur), 

 sluţby v školstve, poskytovanie pomocných sluţieb pridruţených k školstvu, napr. 

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

a nadväzných pridruţených sluţieb ţiakom a študentom a škôl v prírode 61 884,4 tis. eur       

(v roku 2008: 61 073,3 tis. eur), 

 vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne - sem patria vzdelávacie programy hlavne 

pre dospelých, ktoré nevyţadujú ţiadne predchádzajúce vzdelanie, najmä odborný výcvik, 

jazykové školy, inštitúcie celoţivotného vzdelávania a pod. 10 732,1 tis. eur (v roku 2009: 

16 237,7  tis. eur), 

 výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  7 437,1 tis. eur (v roku 2009: 7 082,4 tis. eur). 

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

v celkovom objeme 3 270 640,6 tis. eur. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa zvýšili          

na 3 343 495,2 tis. eur. V skutočnom plnení vo výške 3 340 108,3 tis. eur sa realizovali tieto 

druhy výdavkov: 

 na starobu - poskytovanie sociálnej ochrany v starobe, riadenie, prevádzkovanie alebo 

podpora takýchto programov sociálneho zabezpečenia; 1 685 275,0 tis. eur (v roku 2009: 

210 193,6 tis. eur),  
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 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.) vrátane príspevkov zariadeniam sociálnych 

sluţieb a neštátnym subjektom; 994 918,8 tis. eur (v roku 2009: 928 666,6  tis. eur),  

 na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi zahrnujúcu dávky sociálnej 

pomoci, príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb a neštátnym subjektom a ďalšie sociálne 

sluţby; 304 040,6 tis. eur (v roku 2009: 252 641,5 tis. eur),  

 na chorobu, invaliditu a ťaţké zdravotné postihnutie; 207 062,9 tis. eur (v roku 2009: 

184 588,8 tis. eur),  

 na sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, napr. poskytovanie dávok obetiam 

poţiarov, záplav, zemetrasení a iných katastrof v čase mieru, na podporu činností ako je 

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

a rozpočtov v oblasti sociálneho zabezpečenia; z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria 

výdavky na činnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  144 165,2 tis. eur         

(v roku 2009: 140 398,4 tis. eur),  

 na poskytovanie sociálnej ochrany vo forme dávok osobám pozostalým po zomretom 

(partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní); 4 122,5 tis. eur (v roku 2009: 4 068,4 tis. eur),  

 na výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia; 523,3 tis. eur (v roku 2009: 

573,5 tis. eur).  

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 dôleţitý je 

efekt a výsledky, ktoré tieto zdroje dokáţu priniesť. Jednoznačná väzba poskytovaných 

zdrojov a dosahovaných výsledkov by mala zabezpečiť také vyuţívanie zdrojov, aby 

smerovali do oblastí, kde prinesú spoločnosti najväčší prínos. Pri správnom uplatňovaní 

umoţňuje tento systém  posilniť strednodobý charakter rozpočtovania, vyhnúť sa fiškálnemu 

stresu, zvýšiť efektívnosť pouţitia 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 2010 

a ďalších rokoch bolo skvalitňovať programové štruktúry v rozpočtových kapitolách najmä 

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

transparentne hodnotiť z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri plnení zámerov  štátneho 

rozpočtu.  

Výdavky štátneho rozpočtu realizované v rozpočtovom roku 2010 podľa 

konkrétnych programov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu sú uvedené v tabuľke      

č. 15 v tabuľkovej časti štátneho záverečného účtu. 

2.2.4. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov 

Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 boli rozpočtované sumou 11 866 956,7 tis. eur 

v pôvodnom rozpočte, 10 654 460,9 tis. eur v upravenom rozpočte a v skutočnosti dosiahli 

10 900 862,8 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. 

O štruktúre úhrnných rozpočtových príjmov a ich podiele na celkových príjmoch poskytujú 

prehľad nasledovné údaje: 

Druh príjmu Schválený rozpočet 

2010 

Upravený rozpočet 

2010 

Skutočnosť 2010 

tis. € % 

z celku 

tis. € % 

z celku 

tis. € % 

z celku 
Daňové príjmy 7 999 424,0 67,4 7 999 424,0 75,1 7 962 241,9 73,0 

Nedaňové príjmy 583 217,2 4,9 577 302,7 5,4 692 871,9 6,4 

Granty a transfery 3 284 315,5 27,7 2 077 734,2 19,5 2 245 749,0 20,6 

Príjmy spolu 11 866 956,7 100,0 10 654 460,9 100,0 10 900 862,8 100,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Obdobne ako v predchádzajúcom roku je najvyšší a relatívne stabilný podiel 

daňových príjmov na celkových rozpočtových príjmoch vo schválenom i upravenom 

rozpočte, ako aj v skutočnosti. Väčší rozptyl je pri grantoch a transferoch, ktorých ťaţisko 

tvoria príjmy z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa čerpajú v závislosti od reálnych moţností 

pouţitia na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Podrobné údaje o štruktúre príjmov štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2010 sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. eur):
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Zdroj 

100 - Daňové príjmy 200 - Nedaňové príjmy 

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť 

schválený upravený schválený upravený 

 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 999 424,0 7 999 424,0 7 962 241,9 583 051,5 577 137,0 640 625,5 

 115 – Európsky fond regionálneho rozvoja        1,0 

 116 – Európsky sociálny fond      3,1 

 117 – Európsky poľnohosp. usmerňovací a záručný fond      0,4 

 119 – Kohézny fond         

 11C – Vládne úvery        1,2 

 11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.         

 11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy          

 11J – EAGF (2. programové obdobie)         1,2 

 11K – EAFRD (2. programové obdobie)          

 11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.)          

11O – Konkurencieschop. pre rast a zamestn. (2.prog.obd.)       

 11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. pr.ob.)          

 11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)         1 433,6 

 11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)         2 167,9 

 11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)         116,5 

 13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov           1 524,3 

 14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol          

 20 – Štátne finančné aktíva       

 30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)       35,1 

 70 – Iné zdroje       165,7 165,7 46 962,1 

 Spolu 7 999 424,0 7 999 424,0 7 962 241,9 583 217,2 577 302,7 692 871,9 
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Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany   

Zdroj 

300 – Granty a transfery Príjmy spolu 

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť 

schválený upravený schválený upravený 

 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly   435,8 8 582 475,5 8 576 561,0 8 603 303,2 

 115 – Európsky fond regionálneho rozvoja   11 108,7   11 109,7 

 116 – Európsky sociálny fond   488,5   491,6 

 117 – Európsky poľnohosp. usmerňovací a záručný fond      0,4 

 119 – Kohézny fond 21 782,1 6 843,6 7 951,0 21 782,1 6 843,6 7 951,0 

 11C – Vládne úvery      1,2 

 11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.       

 11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy 11 895,9 11 278,0 11 285,3 11 895,9 11 278,0 11 285,3 

 11J – EAGF (2. programové obdobie) 273 935,4 271 555,1 248 633,4 273 935,4 271 555,1 248 634,6 

 11K – EAFRD (2. programové obdobie) 489 708,8 194 541,4 194 541,5 489 708,8 194 541,4 194 541,5 

 11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.) 2 299,4 360,1 360,1 2 299,4 360,1 360,1 

11O – Konkurencieschop. pre rast a zamestn. (2.prog.obd.)   7,9   7,9 

 11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť  (2.prog.obd.)    3 761,0   3 761,0 

 11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.) 1 123 656,9 294 379,4 333 266,0 1 123 656,9 294 379,4 334 699,6 

 11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.) 254 188,5 79 539,4 79 540,1 254 188,5 79 539,4 81 708,0 

 11U – Kohézny fond (2. programové obdobie) 731 929,5 39 477,0 88 003,0 731 929,5 39 477,0 88 119,5 

 13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov    804 841,2 700 685,4  804 841,2 702 209,7 

 14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol   3 541,3   3 541,3 

 20 – Štátne finančné aktíva 374 919,0 374 919,0 544 230,4 374 919,0 374 919,0 544 230,4 

 30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)    5 409,2   5 444,3 

 70 – Iné zdroje   12 500,4 165,7 165,7 59 462,5 

 Spolu 3 284 315,5 2 077 734,2 2 245 749,0 11 866 956,7 10 654 460,9 10 900 862,8 

     Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Rozpočtovými príjmami sa kryjú výdavky rozpočtu, ktoré boli na rok 2010 

v pôvodnom rozpočte určené sumou 16 407 000,0 tis. eur, v upravenom rozpočte                   

15 576 163,2 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 15 337 010,9 tis. eur.  

O štruktúre zdrojov krytia úhrnných rozpočtových výdavkov poskytujú prehľad 

nasledovné údaje: 

 

Zdroj krytia výdavkov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

tis. eur % 

z celk

u 

tis. eur % 

z celku 

tis. eur % 

z celku 
Rozpočtové prostriedky 12 824 660,3 

000,0 

11 724 765,1 

78,2 12 641 087,2 81,2 12 429 265,4 81,0 

Prostriedky z EÚ* 3 582 324,8 21,8 1 447 771,3 9,3 1 407 043,6 9,2 

Ostatné zdroje** 14,9 0,0 1 487 304,7 9,5 1 500 701,9 9,8 

Výdavky spolu 16 407 000,0 100,0 15 576 163,2 100,0 15 337 010,9 100,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

* vrátane spolufinancovania a ďalších zdrojov zo zahraničia 

** Ide najmä o zdroje z predchádzajúcich rokov a zapojenie mimorozpočtových príjmov do financovania 

rozpočtových potrieb  

 

Z prehľadu je zrejmé, ţe pri  stabilnom podiele rozpočtových prostriedkov na 

financovaní rozpočtových výdavkov bolo zníţenie podielu prostriedkov z EÚ kompenzované 

zapojením zdrojov z predchádzajúcich rokov a mimorozpočtových prostriedkov. 

Podrobné údaje o štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov 

v roku 2010 sú uvedené v nasledovnej tabuľke (v tis. eur): 
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Zdroj 
610 - Výdavky na mzdy... 620 – Poistné a príspevok ... 630- Tovary a sluţby 

Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť 

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 555 176,3 1 555 523,4 1 555 094,0 513 138,5 501 995,8 501 552,5 1 102 096,9 1 225 495,3 1 213 716,7 

115 – Európsky fond regionálneho rozvoja        12 233,5  

116 – Európsky sociálny fond          

119 – Kohézny fond          

11B – Rozp. prostr. kapitoly na spolufinan- 
           covanie predvstup. fondov ... 

         

11C – Vládne úvery       80 658,7 1,1  

11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.          

11H – Transfer od ostatných subjektov VS       85,0 85,0 92,3 

11J – EAGF (2. programové obdobie)          

11K – EAFRD (2. programové obdobie)  2 892,7 2 892,7  996,2 996,2 24 578,8 18 128,6 18 128,6 

11L – Európsky f. pre rybné hosp. 
(2.prog.obd.) 

 12,0 12,0  13,5 13,5 146,0 28,8 28,8 

11N – Švajčiarsky finančný mechanizmus          

11O – Konkurencieschop. pre rast a zamestn. 
(2.prog.obd.)11O 

        7,9 

11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. 
pr.ob.) 

      218,2 59,1 57,0 

11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)  2 882,3 2 882,9  987,0 987,0 379 463,0 10 416,1 10 416,1 

11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)  2 522,1 2 522,6  1 029,8 1 030,0 148 703,3 10 538,2 10 537,2 

11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)  1 378,3 1 378,3  569,5 569,5 5 890,7 171,7 171,7 

13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov    14 530,5 14 469,7  4 720,3 4 544,1  66 809,6 41 185,1 

14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol   650,1   223,9   1 981,6 

30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)    1 082,5   381,3   4 096,4 

70 – Iné zdroje   783,2   255,6   21 068,4 

Spolu 1 555 176,3 1 579 741,3 1 581 768,0 513 138,5 510 312,1 510 553,6 1 741 840,6 1 343 967,0 1 321 487,8 
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Zdroj 
640 – Beţné transfery 650 – Splácanie úrokov... 

Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť 

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 018 280,7 7 976 616,9 7 809 999,6 1 144 249,9 895 897,2 864 075,2 

115 – Európsky fond regionálneho rozvoja  42 943,7 41 150,7    

116 – Európsky sociálny fond       

119 – Kohézny fond  135,6 135,7    

11B – Rozp. prostr. kapitoly na spolufinancova-  
          nie predvstup. fondov ... 6 775,9 63,4 63,4    

11C – Vládne úvery 45 362,5      

11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m. 5 173,0 5 173,0 5 173,0    

11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy 11 810,9 11 252,4 11 252,4    

11J – EAGF (2. programové obdobie) 395 945,5 344 948,3 323 059,0    

11K – EAFRD (2. programové obdobie) 184 537,3 82 413,7 82 413,7    

11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.) 541,1 14,8 14,8    

11N – Švajčiarsky finančný mechanizmus 2 177,0 2 177,0     

11O – Konkurencieschop. pre rast a zamestn. 
(2.prog.obd.)11O 

      

11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. pr.ob.) 1 170,0 1 101,8 1 101,8    

11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.) 244 689,1 19 345,5 19 345,4    

11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.) 106 401,2 103 005,8 103 005,3    

11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)  411,1 411,1    

13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov    308 660,0 284 453,7    

14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol   534,3    

30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)    2 284,3    

70 – Iné zdroje   6 119,8    

Spolu 9 022 864,2 8 898 263,0 8 690 518,0 1 144 249,9 895 897,2 864 075,2 
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Zdroj 
710 – Obstar. kapitálových aktív 720 – Kapitálové transfery Výdavky spolu 

Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť 

111 – Rozpočtové prostriedky 
kapitoly 

149 706,2 197 891,5 197 297,9 342 011,9 287 667,0 287 529,5 12 824 660,4 12 641 057,1 12 429 265,4 

115 – Európsky fond regionálneho 
rozvoja 

 751,7   2 248,1   58 177,0 41 150,7 

116 – Európsky sociálny fond          

119 – Kohézny fond    26 425,2 14 098,3 14 053,4 26 425,2 14 233,9 14 189,1 

11B – Rozp. prostr. kapitoly 
na spolufinancovanie 
predvstup.fondov ... 

      6 775,9 63,4 63,4 

11C – Vládne úvery 40 587,3   177 508,1   344 116,6 1,1  

11E – Fin. mechanizmus EHP 
a Nórsky fin. m. 

      5 173,0 5 173,0 5 173,0 

11H – Transfer od ostatných 
subjekt. ver. správy 

      11 895,9 11 337,4 11 344,7 

11J – EAGF (2. programové 
obdobie) 

      395 945,5 344 948,3 323 059,0 

11K – EAFRD (2. programové 
obdobie) 

 5 747,4 5 747,4 442 038,1 233 530,8 233 530,8 651 154,2 343 709,4 343 709,4 

11L – Európsky f. pre rybné hosp. 
(2.prog.obd.) 

   2 499,7 383,8 383,8 3 186,8 452,9 452,9 

11N – Švajčiarsky finančný 
mechanizmus 

      2 177,0 2 177,0  

11O – Konkurencieschop. pre rast 
a zamestn. 

        7,9 

11R – Sloboda, bezp. 
a spravodlivosť (2. pr.ob.) 

 382,2 382,2    1 388,2 1 543,1 1 541,0 

11S – Eur. fond reg. rozvoja 
(2.prog.obd.) 

211 648,3 10 983,1 11 381,0 311 072,1 353 601,2 353 601,2 1 146 872,5 398 215,2 398 613,6 

11T – Európsky sociálny fond 
(2.prog.obd.) 

180,0 890,0 890,0    255 284,5 117 985,9 117 985,1 

11U – Kohézny fond (2. 
programové obdobie) 

   726 038,8 147 223,0 147 223,0 731 929,5 149 753,6 149 753,6 

13 – Zdroje z predchádzajúcich 
rokov 

14,8 195 302,0 195 450,3  897 282,5 889 068,1 14,8 1 487 304,9 1 429 171,0 

14 – Zdroje z ostatných 
rozpočtových kapitol 

  151,6      3 541,5 

30 – Zdroje zo zahraničia 
(nenávratné) 

  1 351,0      9 195,5 

70 – Iné zdroje   27 399,7   3 167,4   58 794,1 

Spolu 402 136,6 411 947,9 440 051,1 2 027 593,6 1 936 034,7 1 928 557,2 16 407 000,0 15 576 163,2 15 337 010,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie 

Základom pre stanovenie rozpočtových vzťahov Slovenskej republiky a Európskej únie 

v roku 2010  boli odvody vrátane tradičných vlastných zdrojov bez rezerv Slovenskej republiky 

do všeobecného rozpočtu Európskej únie  schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2010 

vo výške 891 477,0 tis. eur a rozpočtované príjmy Slovenskej republiky z rozpočtu Európskej 

únie vo výške 2 897 500,6 tis. eur, vrátane odhadu grantov z rozpočtu EÚ celkové príjmy 

stanovené v objeme 3 072 696,7 tis. eur. 

Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky voči rozpočtu Európskej únie po 

zohľadnení celkových odvodov a celkových príjmov bola na hotovostnom princípe 

rozpočtovaná pre rok 2010 vo výške 2 181 219,7 tis. eur. 

Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie rozpočtované v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa (zdroj zaloţený na DPH, zdroj zaloţený na HND, podiel SR na 

korekcii Veľkej Británie a podiel SR na korekciách pre Holandsko a Švédsko) boli v priebehu 

roka viacerými rozpočtovými opatreniami zníţené z rozpočtovanej sumy 761 877,0 tis. eur na 

528 381,3 tis. eur.  

Odvody zo zdroja zaloţeného na DPH, zdroja zaloţeného na HND, podiel SR na 

korekcii Veľkej Británie a podiel SR na korekciách pre Holandsko a Švédsko dosiahli v roku 

2010 sumu 520 270,3 tis. eur. 

Okrem odvodov vlastných zdrojov, rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná 

správa, odviedla Slovenská republika do rozpočtu EÚ v roku 2010 aj tzv. tradičné vlastné 

zdroje (clo a odvody a poplatky v sektore cukru) v sume 107 258,3 tis. eur, z toho clo v sume 

106 095,9 tis. eur a odvody a poplatky v sektore cukru v sume 1 162,4 tis. eur. 

Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu EÚ predstavovali v roku 2010 celkovú 

sumu 627 528,6 tis. eur, v roku 2009 boli odvody vyššie o 68 197,6 tis. eur. 

Rozpočtové vzťahy SR vo forme jej odvodov do rozpočtu EÚ za rok 2010 v tis. eur sú 

prezentované v nasledujúcej tabuľke:   
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Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

Tradičné vlastné zdroje 83 610,3 129 600,0 129 600,0 107 258,3 82,8 23 648,0 128,3 

Odvody SR do rozpočtu 
EÚ bez tradičných 
vlastných zdrojov  612 115,9 761 877,0 528 381,3 520 270,3 98,5 -91 845,6 85,0 

Odvody SR spolu 695 726,2 891 477,0 657 981,3 627 528,6 95,4 -68 197,6 90,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Príjmy Slovenskej republiky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, zaradené do 

príjmov štátneho rozpočtu, boli v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. upravené na sumu 

1 691 537,2 tis. eur, skutočné príjmy dosiahli 1 663 319,1 tis. eur, čo predstavuje zvýšenie 

oproti roku 2009 o 552 819,8 tis. eur. 

V rámci príjmov nezaraďovaných do príjmov štátneho rozpočtu v roku 2010 boli 

z rozpočtu Európskej únie pouţité prostriedky vo forme grantov vo výške  9 164,1 tis. eur.  

Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky vo forme príjmov, ktoré získala z rozpočtu 

Európskej únie za rok 2010 charakterizujú nasledujúce údaje v tis. eur: 

 

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

Príjmy z EÚ 
zaradené do príjmov 
štátneho rozpočtu 1 110 499,3 2 897 500,6 1 691 537,2 1 663 319,1 98,3 552 819,8 149,8 

Príjmy z EÚ 
nezaradené do 
príjmov štátneho 
rozpočtu 9 159,3 175 196,1 

- 

9 164,1 

- 

4,8 100,1 

Spolu príjmy z 
rozpočtu Európskej 
únie 1 119 658,6 3 072 696,7 - 1 672 483,2 - 552 824,6 149,4 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
 

   Príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z rozpočtu Európskej únie dosiahli 

v roku 2010 úroveň 1 672 483,2 tis. eur, Slovenská republika odviedla do rozpočtu 

Európskej únie 627 528,6 tis. eur. Čistá rozpočtová pozícia Slovenskej republiky za rok 

2010 predstavuje 1 044 954,6 tis. eur.  

Vo vzťahu k schválenému rozpočtu ovplyvnilo rozdiel  najmä nenaplnenie príjmov 

z transferov z rozpočtu Európskej únie vo výške  1 234 181,5 tis. eur a niţšie celkové odvody  

o 263 948,4 tis. eur. Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky vo vzťahu k rozpočtu 

Európskej únie dosiahnutá v roku 2010 sa zvýšila oproti roku 2009 o 621 022,2 tis. eur. 
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           Čistú finančnú pozíciu SR vo vzťahu k rozpočtu EÚ charakterizujú nasledovné údaje 

v tis. eur: 

    

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 Schválený Upravený 

A. Odvody a prísp. spolu 695 726,2 891 477,0 657 981,3 627 528,6 95,4 -68 197,6 90,2 

B. Príjmy z EÚ spolu 1 119 658,6 3 072 696,7 1 691 537,2 1 672 483,2 98,9 552 824,6 149,4 

Príjmy zarad. do ŠR B 1 1 110 499,3 2 897 500,6 1 691 537,2 1 663 319,1 98,3 552 819,8 149,8 

Príjmy nezaradené do 
ŠR B 2 9 159,3 175 196,1 - 9 164,1 - 4,8 100,1 

Spolu B - A 423 932,4 2 181 219,7 1 033 555,9 1 044 954,6 101,1 621 022,2 246,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Celkovo Slovenská republika od vstupu do Európskej únie odviedla do všeobecného 

rozpočtu Európskej únie spolu 3 859 057,8 tis. eur a získala 6 499 082,6 tis. eur. Kladné saldo 

čistej finančnej pozície Slovenskej republiky vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie v štátnom 

rozpočte na hotovostnom princípe tak dosahuje celkovo 2 640 024,8 tis. eur. 

 

Rok Celkové príjmy 
Celkové odvody a 

príspevky 
Čistá finančná 

pozícia 

2004 303 989,9 290 689,1 13 300,8 

2005* 704 992,4 485 613,8 219 378,6 

2006 893 623,4 526 326,1 367 297,3 

2007 910 837,8 589 799,5 321 038,3 

2008 893 497,3 643 374,5 250 122,8 

2009 1 119 658,6 695 726,2 423 932,4 

2010 1 672 483,2 627 528,6 1 044 954,6 

Spolu 6 499 082,6 3 859 057,8 2 640 024,8 

*Po započítaní dodatočných odvodov na základe časovej výnimky zo zdroja, zaloţeného na HND za rok 2004. 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.3.1. Príjmy z rozpočtu Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu 

Príjmy z rozpočtu Európskej únie, zaradené do príjmov štátneho rozpočtu boli v roku 

2010 rozpočtované vo výške 2 897 500,6 tis. eur, úpravami v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. 

z. bol rozpočet zníţený na úroveň 1 691 537,2 tis. eur. Skutočné plnenie predstavuje 

1 663 319,1 tis. eur. Medziročný rast príjmov o 552 819,8 tis. eur súvisí najmä s financovaním 

projektov operačných programov II. programového obdobia, ku ktorým sa vzťahuje pre dané 

obdobie vyšší objem záväzkov. 
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V nasledujúcom prehľade je uvedené plnenie príjmov štátneho rozpočtu v kategórii 

„Prostriedky Európskej únie“ v roku 2010 v tis. eur podľa fondov: 

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

EPZF 237 441,0 273 935,4 278 226,5 255 088,7 91,7 17 647,7 107,4 

EPFRV 289 877,2 489 708,8 349 429,2 349 429,2 100,0 59 552,0 120,5 

Európsky fond pre 
rybné hospodárstvo 477,8 2 299,4 1 518,6 1 518,6 100,0 1 040,8 317,8 

Poľnohospodárske 
fondy spolu 527 796,0 765 943,6 629 174,3 606 036,5 96,3 78 240,5 114,8 

Štrukturálne operácie 
v tom: 582 703,3 2 131 557,0 1 062 362,9 1 057 282,6 99,5 474 579,3 181,4 

Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 56 770,8 0,0 50 523,2 45 442,9 89,9 -11 327,9 80,0 

Štrukturálne fondy II. 
programové obdobie 311 847,0 1 377 845,4 686 277,5 686 277,5 100,0 374 430,5 220,1 

Kohézny fond I. 
programové obdobie 34 035,6 21 782,1 20 537,6 20 537,6 100,0 -13 498,0 60,3 

Kohézny fond II. 
programové obdobie 180 049,9 731 929,5 305 024,6 305 024,6 100,0 124 974,7 169,4 

Spolu príjmy 
zaradené do 
príjmov ŠR  1 110 499,3 2 897 500,6 1 691 537,2 1 663 319,1 98,3 552 819,8 149,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvyšší objem, takmer 50 % rozpočtovaných príjmov a tieţ najvyššie plnenie 

z celkových príjmov zaradených do príjmov štátneho rozpočtu tvorili príjmy zo štrukturálnych 

fondov II. programového obdobia. V absolútnom vyjadrení v plnení príjmov zo štrukturálnych 

fondov II. programového obdobia bol zaznamenaný tieţ najvyšší medziročný nárast v objeme 

374 430,5 tis. eur.  

Z poľnohospodárskych fondov najvyššie plnenie príjmov v objeme 349 429,2 tis. eur 

bolo dosiahnuté v roku 2010 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013.  

Neplnenie rozpočtovaných príjmov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 

za trhovo orientované výdavky vyplýva z nedostatočného plnenia podmienok na poskytnutie 

finančnej podpory a tieţ zo skutočnosti, ţe príjmy za trhovo orientované výdavky nie sú, tak 

ako v ostatných kategóriách, upravované v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. koncom 

rozpočtového roka s následnou úpravou limitu v nasledujúcom roku. 

Nízke plnenie príjmov za štrukturálne fondy I. programového obdobia 2004 – 2006 

súvisí s uzatváraním záverečných bilancií na programové dokumenty a s úpravou príjmov 



56 

 

v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. maximálne do výšky zostatku rozpočtovaných príjmov, 

vyplývajúcej zo záverečných bilancií. V roku 2010 predloţil platobný orgán Európskej komisii 

ţiadosti o záverečné platby, ktorými sa finančne uzatvorí I. programové obdobie. Naplnenie 

príjmov zo záverečných platieb sa očakáva v roku 2011 a nasledujúcich rokoch. 

Plnenie príjmov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu 

v roku 2010 podľa rozpočtových kapitol v tis. eur je uvedené v tabuľke: 

 

Kapitoly 
Skutočnosť 

2009 
Rozpočet 2010 Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 Schválený Upravený 

Ministerstvo financií SR 2 715,1 171 701,9 26 960,4 26 960,4 100,0 24 245,3 993,0 

Ministerstvo ţivotného 
prostredia SR 

64 457,0 235 993,0 65 173,0 65 173,0 100,0 7 016,0 101,1 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR 

50 299,4 359 580,5 130 647,6 130 647,6 100,0 80 348,2 259,7 

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 

12 278,6 69 840,0 36 901,8 36 901,8 100,0 24 623,2 300,5 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
SR 

88 177,2 129 145,7 59 429,9 47 550,7 80,0 -40 626,5 53,9 

Ministerstvo 
hospodárstva SR 

52 265,5 192 476,4 103 600,1 110 043,0 106,2 57 777,5 210,5 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

528 308,7 765 943,6 
 

805 283,7 
781 831,4 97,1 253 522,7 148,0 

Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR 

104 620,2 259 719,1 102 124,6 102 124,6 100,0 -2 495,6 97,6 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

207 377,6 713 100,4 
 

361 416,1 
 

362 086,6 
 

100,2 
154 709,0 174,6 

Spolu príjmy zaradené 
do príjmov ŠR  

1 110 499,3 2 897 500,6 1 691 537,2 1 663 319,1 98,3 552 819,8 149,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Najvyššie plnenie príjmov vo výške 781 831,4 tis. eur, ktoré predstavuje 47 % 

celkového plnenia príjmov za prostriedky z EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, 

vykazuje v roku 2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je to ovplyvnené 

vysokou úrovňou príjmov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a tieţ 

plnením príjmov za štrukturálne fondy II. programového obdobia nadväzne na delimitáciu 

pôsobnosti platobných jednotiek Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

a Ministerstva ţivotného prostredia SR k 1. júlu 2010 do tejto kapitoly. Objemom 362 086,6 tis. 

eur dosahuje plnenie príjmov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR takmer 22 % príjmov z EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu. Plnenie príjmov je 
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ovplyvnené implementáciou objemom záväzkov najväčšieho operačného programu Doprava, 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu. 

V kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré ukončilo činnosť    

30. júna 2010, sa prejavilo medziročné zníţenie plnenia príjmov o 2 495,6 tis. eur. Medziročné 

zníţenie príjmov o 40 626,5 tis. eur vykazuje kapitola Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR z dôvodu ukončenia financovania troch programových dokumentov                        

I. programového obdobia a z dôvodu dočasného pozastavenia financovania operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na základe výsledkov auditu EK. 

Slovenská republika prijala z Európskej únie v roku 2010 na mimorozpočtové účty 

Ministerstva financií SR v rámci II. programového obdobia z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a z Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo  1 034 719,4 tis. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v roku 

2010 prijalo na mimorozpočtové účty prostriedky z EÚ v objeme 377 671,3 tis eur 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a 249 248,3 tis. eur z Európskeho 

poľnohospodárskeho záručného fondu.  Do príjmov platobných jednotiek bolo v rámci 

operačných programov II. programového obdobia poukázaných  991 302,1 tis. eur, na príjmové 

účty Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo z poľnohospodárskych fondov a z Európskeho 

fondu pre rybné hospodárstvo poukázaných 606 036,5 tis. eur. 

 

2.3.2. Prostriedky Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu a prostriedky 

štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie 

Prostriedky Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu boli v roku 

2010 rozpočtované v objeme rozpočtovaných príjmov na úrovni  2 897 500,6 tis. eur, 

v priebehu roka upravené na 1 946 082,4 tis. eur. Čerpanie výdavkov vo výške 1 892 656,4 tis. 

eur tvorí 97,3 % upraveného rozpočtu. V roku 2010 štátny rozpočet vykazuje o 423 184,2 tis. 

eur vyššie čerpanie oproti roku 2009. 

Výdavky boli na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v roku 2010 viazané v objeme 

nevyčerpaného rozpočtu za operačné programy II. programového obdobia na pouţitie v roku 

2011 a nasledujúcich. Zostatok nevyčerpaného rozpočtu za programové dokumenty                  

I. programového obdobia 2004 – 2006 nebol v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. viazaný, 
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keďţe finančná realizácia na úrovni platobných jednotiek bola ukončená v roku 2010. Výnimku 

tvoria projekty Kohézneho fondu I. programového obdobia 2004 – 2006 v sektore ţivotného 

prostredia, ktorých finančná realizácia bude ukončená v roku 2011.  

Čerpanie prostriedkov Európskej únie v roku 2010 zaradených do výdavkov štátneho 

rozpočtu v tis. eur podľa fondov je uvedené v tabuľke: 

 

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 
Rozdiel 

2010 - 2009 
Index 
2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

Záručná sekcia 
EPUZF 

1 730,1 0,0 0,0 0,0 - -1 730,1 - 

EPZF priame platby 227 043,9 241 128,1 243 742,3 243 742,3 100,0 16 698,4 107,4 

EPZF trhovo 
orientované výdavky 

37 566,0 32 807,3 32 807,3 10 918,0 33,3 -26 648,0 29,1 

EPFRV 327 741,8 489 708,8 367 769,0 367 769,0 100,0 40 027,2 112,2 

EF pre rybné 
hospodárstvo 

464,9 2 299,4 1 500,5 1 500,5 100,0 1 035,6 322,8 

Poľnohospodárske 
fondy spolu 

594 546,7 765 943,6 645 819,1 623 929,8 96,6 29 383,1 104,9 

Štrukturálne operácie 
v tom: 

874 925,5 2 131 557,0 1 300 263,3 1 268 726,6 97,6 393 801,1 145,0 

Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 

123 871,8 0,0 76 783,0 44 225,8 57,6 -79 646,0 35,7 

Štrukturálne fondy II. 
programové obdobie 

410 711,5 1 377 845,4 839 163,5 840 184,0 100,1 429 472,5 204,6 

Kohézny fond I. 
programové obdobie 

128 196,6 21 782,1 38 128,8 38 128,8 100,0 -90 067,8 29,7 

Kohézny fond II. 
programové obdobie 

212 145,6 731 929,5 346 188,0 346 188,0 100,0 134 042,4 163,2 

Spolu prostriedky z 
EÚ zaradené do 
výdavkov ŠR 

1 469 472,2 2 897 500,6 1 946 082,4 1 892 656,4 97,3 423 184,2 128,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V absolútnom vyjadrení najvyšší nárast čerpania výdavkov v roku 2010 oproti roku 

2009 o 429 472,5 tis. eur je zaznamenaný za štrukturálne fondy II. programového obdobia 

a objemom 840 184,0 tis. eur tvorí 44 % výdavkov za prostriedky z EÚ zaradené do výdavkov 

štátneho rozpočtu. Takmer 20 % výdavkov bolo čerpaných z Európskeho fondu pre rozvoj 

vidieka a 13 % výdavkov na priame platby poľnohospodárom. Medziročný pokles čerpania 

výdavkov je zaznamenaný za fondy I. programového obdobia o 171 443,9 tis. eur, z toho za 

Záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu o 1 730,1 

tis. eur, štrukturálne fondy o 79 646,0 tis. eur a Kohézny fond o 90 067,8 tis. eur. Z dôvodu 

ukončenia financovania konečných prijímateľov zo Záručnej sekcie Európskeho 
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poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) a štrukturálnych fondov       

I. programového obdobia v roku 2010 nebol nevyčerpaný zostatok rozpočtu v závere roka 

viazaný v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

Niţšie čerpanie z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu na trhovo 

orientované výdavky na úrovni 33,3 % rozpočtu bolo ovplyvnené situáciou na trhu 

s poľnohospodárskymi výrobkami - zníţenou úrodou z dôvodu nepriaznivého počasia. 

Z hľadiska rozpočtových kapitol boli prostriedky Európskej únie zaradené do výdavkov 

štátneho rozpočtu realizované v roku 2010 v tis. eur nasledovne: 

Kapitoly 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

Plnenie v 
% 

Rozdiel 2010 - 
2009 

Index 2010/ 
2009 Schválený Upravený 

Kancelária Národnej 
rady SR 

5,4 0,0 86,3 86,3 100,0 80,9 1 598,1 

Úrad vlády SR 3 049,9 0,0 3 149,5 3 149,5 100,0 99,6 103,3 

Najvyšší kontrolný 
úrad SR 

0,0 0,0 1 113,8 1 113,8 100,0 1 113,8 - 

Ministerstvo obrany 
SR 

4,7 0,0 1 876,4 1 876,4 100,0 1 871,7 39 923,4 

Ministerstvo vnútra SR 28,9 0,0 14 754,6 14 754,6 100,0 14 725,7 51 054,0 

Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

2,6 0,0 148,4 148,4 100,0 145,8 5 707,7 

Ministerstvo financií 
SR 

2 743,0 171 701,9 6 652,0 6 651,7 100,0 3 908,7 242,5 

Ministerstvo ţivotného 
prostredia SR 

140 587,6 235 993,0 104 412,0 104 122,8 99,7 -36 464,8  74,1 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 
a športu SR 

98 260,5 359 580,5 154 620,0 145 589,2 94,2 47 328,7 148,2 

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 

15 837,9 69 840,0 45 453,0 45 438,9 100,0 29 601,0 286,9 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny SR 

117 700,6 129 145,7 140 168,0 135 671,2 96,8 17 970,6 115,3 

Ministerstvo kultúry SR 0,0 0,0 263,4 263,4  100,0 263,4 - 

Ministerstvo 
hospodárstva SR 

75 023,2 192 476,4 99 121,8 92 707,8 93,5 17 684,6 123,6 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

596 901,4 765 943,6 848 842,7 814 922,4 96,0 218 021,0 136,5 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

124 180,1 259 719,1 99 500,8 99 476,0 100,0 -24 704,1 80,1 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

290 166,9 713 100,4 364 973,3 364 973,3 100,0 74 806,4 125,8 

Úrad geodézie, 
kartografie a katastra 
SR 

2 736,1 0,0 8 515,5 8 515,5 100,0 5 779,4 311,2 

Úrad pre verejné 
obstarávanie 

69,6 0,0 0,0 0,0 - -69,6 - 

Protimonopolný úrad 
SR 

4,0 0,0 0,0 0,0 - -4,0 - 

Všeobecná 
pokladničná správa 

771,0 0,0 45 835,0 45 835,0 100,0 45 064,0 5 944,9 
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SAV 1 398,8 0,0 6 595,9 7 360,2 111,6 5 961,4 526,2 

Spolu prostriedky z 
EÚ zaradené do 
výdavkov ŠR 

1 469 472,2 2 897 500,6 1 946 082,4 1 892 656,4 97,3 423 184,2 128,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Prostriedky z EÚ v rozpočtových kapitolách zodpovedajúcich za implementáciu 

štrukturálnych operácií – Ministerstvo financií SR, Ministerstvo ţivotného prostredia SR, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (ukončená činnosť k 30.06.2010), Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja a v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli 

čerpané v objeme 1 809 553,3 tis. eur, čo predstavuje zvýšenie čerpania výdavkov oproti roku 

2009 o 348 152,1 tis. eur. Čerpanie v týchto rozpočtových kapitolách na úrovni 85,8 % tvoria 

výdavky platobných jednotiek, zostatok výdavkov a výdavky v ďalších rozpočtových 

kapitolách predstavujú výdavky prijímateľov, štátnych rozpočtových organizácií. 

K  prostriedkom Európskej únie boli pre rok 2010 rozpočtované prostriedky štátneho 

rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie v objeme 657 414,3 tis. eur. Rozpočtovými opatreniami boli v priebehu roka 

upravené na 447 122,3 tis. eur.  

Čerpanie výdavkov na spolufinancovanie  vo výške 409 950,5 tis. eur,  realizované 

pomerne podľa finančných plánov projektov, predstavuje zníţenie oproti roku 2009 o 22 700,9 

tis. eur. Zodpovedá čerpaniu výdavkov platobných jednotiek poskytujúcich príspevky 

prijímateľom a čerpanie na úrovni prijímateľov, štátnych rozpočtových organizácií.  

Prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie boli v roku 2010 čerpané v tis. eur podľa fondov nasledovne: 

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

Záručná sekcia EPUZF 484,8 0,0 0,0 0,0 - -484,8 0,0 

EPZF priame platby 137 056,7 119 269,9 93 902,9 93 902,9 100,0 -43 153,8 68,5 

EPZF trhovo orientované 
výdavky 

2 189,4 2 740,3 2 719,5 2 719,5 100,0 530,1 124,2 

EPFRV 100 100,9 161 445,4 113 308,7 113 308,7 100,0 13 207,8 113,2 

EF pre rybné hospodárstvo 164,9 887,3 515,7 515,7 100,0 350,8 312,7 

Poľnohospodárske fondy 
spolu 

239 996,7 284 342,9 210 446,8 210 446,8 100,0 -29 549,9 87,7 

Štrukturálne operácie  v tom: 192 654,7 373 071,4 236 675,5 199 503,7 84,3 6 849,0 103,6 

Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 

50 363,6 0,0 38 672,7 1 376,3 3,6 -48 987,3 2,7 

Štrukturálne fondy II. 72 079,6 368 428,3 131 343,6 131 513,1 100,1 59 433,5 182,5 
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programové obdobie 

Kohézny fond I. programové 
obdobie 

33 623,1 4 643,1 8 695,7 8 650,7 99,5 -24 972,4 25,7 

Kohézny fond II. programové 
obdobie 

36 588,4 0,0 57 963,5 57 963,6 100,0 21 375,2 158,4 

Spolu spolufinancovanie k 
prostriedkom EÚ 
zaradeným do výdavkov ŠR 

432 651,4 657 414,3 447 122,3 409 950,5 91,7 -22 700,9 94,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podľa rozpočtových kapitol sa premietlo čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie v roku 2010 v tis. eur nasledovne: 

Kapitoly 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet 2010 Skutočnosť 
2010 

Plnenie 
v % 

Rozdiel 
2010 - 2009 

Index 2010/ 
2009 Schválený Upravený 

Kancelária národnej 
rady SR 

5,4 0,0 15,2 15,2 100,0 9,8 281,5 

Úrad vlády SR 554,3 0,0 652,8 652,8 100,0 98,5 117,8 

Najvyšší kontrolný 
úrad SR 

0,0 0,0 253,4 253,4 100,0 253,4 - 

Ministerstvo obrany 
SR 

1,6 0,0 331,1 331,1 100,0 329,5 20 693,8 

Ministerstvo vnútra SR 28,9 0,0 4 644,0 4 644,0 100,0 4 615,1 16 069,2 

Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

0,9 0,0 26,2 26,2 100,0 25,3 2 911,1 

Ministerstvo financií 
SR 

574,2 34 940,6 1 144,1 1 144,1 100,0 569,9 199,3 

Ministerstvo ţivotného 
prostredia SR 

30 303,0 33 247,4 19 651,2 17 824,6 90,7 -12 478,4 58,8 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a 
športu SR 

17 103,1 63 455,4 24 722,5 20 299,6 82,1 3 196,5 118,7 

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 

2 745,5 12 324,7 8 261,2 8 258,8 100,0 5 513,3 300,8 

Ministerstvo práce,  
sociálnych vecí a 
rodiny SR 

32 169,8 22 790,4 26 894,7 23 784,2 88,4 -8 385,6 73,9 

Ministerstvo kultúry SR 0,0 0,0 46,5 46,5 100,0 46,5 - 

Ministerstvo 
hospodárstva SR 

20 964,0 33 967,6 26 718,6 15 530,9 58,1 -5 433,1 74,1 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

241 036,7 284 342,9 247 519,0 233 863,6 94,5 -7 173,1 97,0 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

18 238,3 32 267,0 12 605,2 12 605,6 100,0 -5 632,7 69,1 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

67 639,3 140 078,3 69 680,8 66 591,7 95,6 -1 047,6 98,5 

Úrad geodézie, 
kartografie a katastra 
SR 

897,0 0,0 2 791,8 2 791,8 100,0 1 894,8 311,2 

Úrad pre verejné 
obstarávanie 

69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,6 0,0 

Protimonopolný úrad 
SR 

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 

Všeobecná 
pokladničná správa 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 
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SAV 314,9 0,0 1 164,0 1 286,4 110,5 971,5 408,5 

Spolu spolufinanco-            
vanie k prostriedkom 
EÚ zaradeným do 
výdavkov ŠR 

432 651,4 657 414,3 447 122,3 409 950,5 91,7 -22 700,9 94,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Platobné jednotky a Pôdohospodárska platobná agentúra poskytovali zo svojho rozpočtu 

príspevky prijímateľom platbou na účet alebo v prípade prijímateľov, štátnych rozpočtových 

organizácií, rozpočtovým opatrením. 

Pouţitie disponibilného rozpočtu prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie z úrovne platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry v roku 2010 pre prijímateľov v tis. eur bolo nasledovné: 

Kapitoly 

Poskytnuté 
prijímateľom - I. 

programové obdobie 
2004 - 2006 

Poskytnuté 
prijímateľom - II. 

programové obdobie 
2007 - 2013 

Poskytnuté 
prijímateľom - I. a II. 
programové obdobie 

spolu 

EÚ ŠR EÚ ŠR EÚ ŠR 

Ministerstvo financií SR 0,0 0,0 40 836,4 11 774,7 40 836,4 11 774,7 

Ministerstvo ţivotného prostredia 
SR 

40 685,1 8 031,9 91 989,1 10 599,9 132 674,2 18 631,8 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

114,4 35,3 146 955,0 20 534,8 147 069,4 20 570,1 

Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 0,0 43 918,8 7 719,3 43 918,8 7 719,3 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 

2,0 0,8 138 245,4 24 006,7 138 247,4 24 007,5 

Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 0,0 92 784,1 15 538,9 92 784,1 15 538,9 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

4 234,4 2 679,8 793 579,6 228 938,6 797 814,0 231 618,4 

Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR 

0,0 0,0 103 163,1 13 719,2 103 163,1 13 719,2 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

0,0 0,0 358 979,2 64 776,2 358 979,2 64 776,2 

Spolu poskytnuté  z úrovne pla- 
tobných jednotiek z prostriedkov 
z EÚ a spolufinancovania  

45 035,9 10 747,8 1 810 450,7 397 608,3 1 855 486,6 408 356,1 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 V roku 2010 bolo pouţitie disponibilného rozpočtu platobných jednotiek 

a Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyššie oproti roku 2009 o 371 714 tis. eur za 

prostriedky z EÚ a za spolufinancovanie pouţitie rozpočtu v roku 2010 znamená oproti 

predchádzajúcemu roku zníţenie o 26 819,9 tis. eur. 
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2.3.3. Príjmy z rozpočtu Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné 

prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 

zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

V štátnom rozpočte na rok 2010 predstavoval odhad príjmov z grantov Európskej únie 

nezaradených do príjmov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých 

Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými 

štátmi úroveň 217 452,1 tis. eur. Odhad vychádzal z ročných záväzkov finančnej perspektívy 

2007 – 2013. V dosiahnutých príjmoch štátnych rozpočtových organizácií sa prejavilo v roku 

2010 skutočné pouţitie príjmov z mimorozpočtových zdrojov v objeme 9 164,1 tis. eur, čo tvorí 

100 % príjmov z grantov roku 2009.  

Dosiahnutý príjem z grantov v rámci rozpočtového roka závisí od zapojenia subjektov 

do programov vyhlasovaných priamo EK a od objemu mimorozpočtových zdrojov, ktoré štátne 

rozpočtové organizácie pouţijú na činnosť v sledovanom období. 

Plnenie príjmov podľa fondov v roku 2010 v tis. eur je nasledovné: 

Fondy 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet 2010 
Skutočnosť 

2010 
Plnenie 

v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 

Schválený Upravený 

ISPA/Kohézny fond 0,0 3 059,7 - 0,0 - 0,0 - 

Vnútorné politiky EÚ 9 159,3 160 083,8 - 9 046,4 - -112,9 98,8 

Programy európskej územnej 
spolupráce II. programového 
obdobia 

0,0 12 052,6 - 117,7 - 117,7 - 

Spolu príjmy z rozpočtu EÚ 
nezaradené do príjmov ŠR 

9 159,3 175 196,1 - 9 164,1 - 4,8 100,1 

Finančný mechanizmus EHP 2,2 13 998,0 - 0,0 - -2,2 0,0 

Nórsky finančný mechanizmus 0,0 15 920,0 - 0,0 - 0,0 - 

Švajčiarsky finančný 
mechanizmus 

0,0 12 338,0 - 0,0 - 0,0 - 

Spolu ostatné príjmy 
nezaradené do príjmov ŠR 

2,2 42 256,0 - 0,0 - -2,2 0,0 

Spolu príjmy nezaradené do 
príjmov ŠR  

9 161,5 217 452,1 - 9 164,1 - 2,6 100,0 

        Zdroj: Ministerstvo financií SR 

   

V rozpočtových kapitolách sa prejavil príjem prostriedkov v roku 2010 v tis. eur 

nasledovne: 
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Kapitoly 

  

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet 2010* Skutočnosť 
2010 

Plnenie 
v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 Schválený Upravený 

Úrad vlády SR 137,2 - - 130,8 - -6,4 95,3 

Generálna prokuratúra SR 98,3 - - 129,6 - 31,3 131,8 

Ministerstvo obrany SR 18,0 - - 
 

- -18,0 0,0 

Ministerstvo vnútra SR 4 589,0 - - 5 346,2 - 757,2 116,5 

Ministerstvo financií SR 947,0 - - 163,1 - -783,9 17,2 

Ministerstvo ţivotného 
prostredia SR 

6,0 - - 
 

- -6,0 0,0 

Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR 

216,7 - - 324,6 - 107,9 149,8  

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

402,5 - - 410,2 - 7,7 101,9 

Ministerstvo kultúry SR 97,3 - - 88,3 - -9,0 90,8 

Ministerstvo hospodárstva SR 33,9 - - 146,2 - 112,3 431,3 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

0,0 - - 25,6 - 25,6 - 

Štatistický úrad SR 1 021,6 - - 1 158,7 - 137,1 113,4 

Úrad jadrového dozoru SR 88, 0 - - 28,6 - -59,4 32,5 

SAV 1 506,0 - - 1 212,2 - -293,8 80,5 

Príjmy nezaradené do 
príjmov ŠR 

9 161,5 217 452,1 - 9 164,1 - 2,6 100,0 

*Nerozpočtuje sa celý objem v kapitolách. Rozpočet k príjmom sa v priebehu roka neupravuje. 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvyšší objem prijatých grantov je v kapitole Ministerstva vnútra SR v sume 5 346,2 

tis. eur, z toho 70,3 % tvoria príjmy z realizácie projektov riadenia migrácie a ochrany hraníc. 

Na realizáciu všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov boli v roku 2010 

prijaté na mimorozpočtové účty Ministerstva vnútra SR prostriedky z rozpočtu Európskej únie 

v objeme 3 763,2 tis. eur po započítaní záverečných zúčtovaní projektov vo výške 65,3 tis. eur, 

v tom z Európskeho fondu pre utečencov v sume 988,1 tis. eur, z Fondu pre vonkajšie hranice 

1 436,1 tis. eur, z Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín 577,7 tis. eur 

a z Európskeho fondu pre návrat 826,6 tis. eur. 

Ďalšie príjmy z rozpočtu Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu 

predstavovali v roku 2010 prijaté granty pri realizácii projektov v rámci vnútorných opatrení, 

napr. v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vzdelávania a sociálnych vecí, kultúry a médií. 

Príspevky Európska komisia poskytuje priamo prijímateľom z verejného alebo súkromného 

sektora na základe projektov, ktoré schvaľuje. Reálny príjem Slovenskej republiky pre 

prijímateľov z verejného aj súkromného sektora z vnútorných opatrení za rok 2010, bude 

moţné stanoviť po zverejnení Správy Európskej komisie o alokácii výdavkov rozpočtu 

Európskej únie v septembri 2011.  
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Z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku BIDSF sa 

v roku 2010 čerpali finančné prostriedky vo výške 17 605,5 tis. eur, z toho v rámci súkromného 

sektora 5 054,3 tis. eur.  

Finančná realizácia nasledujúcich programov, ktoré predstavujú pre štátne rozpočtové 

organizácie  príjmy z rozpočtu Európskej únie alebo od donorov, prebieha mimorozpočtovým 

tokom: 

     - z predvstupových fondov na financovanie projektov ISPA/KF boli v roku 2010 prijaté 

prostriedky z EK na mimorozpočtové účty platobného orgánu vo výške 19 961,6 tis. eur, 

platobným jednotkám v sektore dopravy a ţivotného prostredia boli poukázané prostriedky na 

mimorozpočtové účty zo zdroja EÚ v objeme 20 246,6 tis. eur;  

     - v roku 2010 Slovenská republika prijala v rámci programov Európskej územnej spolupráce 

II. programového obdobia na financovanie Operačného programu INTERACT II z Európskej 

únie prostriedky v sume 2 940,2 tis. eur, príspevky členských krajín boli prijaté v sume  787,5 

tis. eur. Príjem z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 dosiahol 10 761,7 

tis. eur; 

     - v roku 2010 prijala Slovenská republika na mimorozpočtové účty platobného orgánu 

záverečnú platbu v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho 

a záručného fondu na podporu Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 vo výške 16 812,8 tis. eur; 

     - na základe medzinárodných zmlúv Slovenská republika v roku 2010 prijala 11 931,7 tis. 

eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a 13 631,3 tis. eur 

z Nórskeho finančného mechanizmu; v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu Slovenská 

republika prijala 7,1 tis. eur. Prostriedky boli prijaté na mimorozpočtové účty platobného 

orgánu Ministerstva financií SR. Na mimorozpočtové účty konečných prijímateľov 

a sprostredkovateľov boli v roku 2010 poukázané prostriedky Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu  v sume  25 086,4 

tis. eur; 

     - Slovenskej republike boli v roku 2010 v rámci finančnej obálky poskytnuté prostriedky 

z rozpočtu Európskej únie na úhradu ţiadostí o preplatenie cestovných výdavkov, súvisiacich 

s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadnutiach výborov a pracovných skupín Rady 

Európskej únie vo výške 929,3 tis. eur. Finančné prostriedky na finančnú obálku, vrátane 
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zdrojov z predchádzajúcich rokov, boli z mimorozpočtového účtu Ministerstva financií SR 

pouţité vo výške 728,2 tis. eur na preplatenie oprávnených výdavkov zamestnancov ústredných 

orgánov štátnej správy a iných inštitúcií.  

 

2.3.4. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie nezaradených do 

výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých Slovenskej 

republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie nezaradených do 

príjmov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých Slovenskej 

republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

k  príjmom z grantov odhadovaným v štátnom rozpočte na rok 2010 vo výške 217 452,1 tis. eur 

sa na úrovni výdavkov štátnych rozpočtových organizácií premietli v závislosti od pouţitia 

prostriedkov prijatých na ich mimorozpočtové účty. Výdavky za zdroj EÚ zodpovedali v roku 

2010 výške pouţitia grantových prostriedkov podľa časti 2.3.3. 

V rámci programu PHARE bolo vyplácanie ukončené 15.12.2007 zo strany platobného 

orgánu, v roku 2010 prebiehali len úhrady zádrţného vo výške 35,6 tis. eur.  

Rozhodnutím EK bol konečný termín financovania z Prechodného fondu 2006 

predĺţený z 15.12.2009 na 15.6.2010, implementačná fáza musela byť uzavretá do 15.12.2009. 

Na financovanie projektov Prechodného fondu bolo v roku 2010 konečným prijímateľom 

a dodávateľom poskytnuté 278,0 tis. eur.  

Platobné jednotky uhradili dodávateľom za zdroj EÚ na projekty ISPA/Kohézneho 

fondu 2 501,9 tis. eur a 9 145,1 tis. eur predplatenie zdrojov EÚ zo štátneho rozpočtu.   

Prijímateľom bolo v roku 2010 z mimorozpočtových účtov certifikačného orgánu 

poukázaných z prostriedkov Európskej únie na financovanie Operačného programu 

INTERACT II 2 982,4 tis. eur a z príspevkov členských štátov 526,3 tis. eur. Vedúcim 

partnerom bolo v roku 2010 na realizáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 poukázaných  16 330,4 tis. eur, z toho pre 

partnerov na území Slovenskej republiky  6 338,0 tis. eur. 
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Konečným prijímateľom/sprostredkovateľom boli v roku 2010 poukázané prostriedky 

z účtov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 

mechanizmu v objeme 25 086,4 tis. eur.  

Výdavky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prostriedkov Európskej únie 

nezaradených do výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov poskytnutých 

Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv boli v roku 2010 rozpočtované 

pomerne k odhadovanému plneniu príjmov z grantov v objeme 15 514,1 tis. eur, rozpočtovým 

opatrením zníţené na 11 977,2 tis. eur. Čerpané boli vo výške 9 797,3 tis. eur, čo predstavuje 

zvýšenie oproti roku 2009 o 1 319,7 tis. eur. Čerpanie  podľa fondov v tis. eur je nasledovné: 

 

  

Skutočnosť 
2009 Rozpočet 2010 

Skutočnosť 
2010 

Plnenie 
v % 

Rozdiel 
2010 - 
2009 

Index 
2010/ 
2009 Schválený Upravený 

Predvstupové fondy - 
ISPA/KF 

741,3 0,0 0,0 0,0 - -741,3 - 

Vnútorné politiky EÚ v tom: 2 988,8 8 164,1 4 627,2 4 624,3 99,9 1 635,5 154,7 

Vnútorné opatrenia (LIFE+) 2 184,9 4 674,4 2 986,2 2 984,1 99,9 799,2 136,6 

Prechodný fond 31,6 0,0 0,0 0,0 - -31,6 - 

Programy európskej územnej 
spolupráce II. programového 
obdobia 

772,3 3 489,7 1 641,0 1 640,2 100,0 867,9 212,4 

Spolu výdavky ŠR na 
pouţitie prostriedkov z EÚ 

3 730,1 8 164,1 4 627,2 4 624,3 99,9 894,2 124,0 

Finančný mechanizmus EHP 1 765,4 2 364,0 2 364,0 2 364,0 100,0 598,6 133,9 

Nórsky finančný mechanizmus 2 118,0 2 809,0 2 809,0 2 809,0 100,0 691,0 132,6 

Švajčiarsky fin. mechanizmus 864,1 2 177,0 2 177,0 0,0 0,0 -864,1 0,0 

Spolu výdavky ŠR na 
spolufinancovanie 
prostriedkov  EÚ a iných 
prostriedkov na základe 
medzinárodných zmlúv 

8 477,6 15 514,1 11 977,2 9 797,3 81,8 1 319,7 115,6 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie boli pouţité pomerne k čerpaniu 

prostriedkov poskytnutých vo forme grantov na základe schválených projektov. 

 

2.4. Schodok štátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2010 

Zákonom č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 boli rozpočtované celkové 

príjmy štátneho rozpočtu v hodnote 12 530 994,0 tis. eur, celkové výdavky v hodnote 

16 277 000,0 tis. eur a schodok v hodnote 3 746 006,0 tis eur. V priebehu roka 2010 schválením 
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zákona č. 468/2010 Z. z., ktorým sa menil zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 

2010, a ktorým sa dopĺňal zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

došlo k úprave rozpočtovaných celkových príjmov, celkových výdavkov a schodku štátneho 

rozpočtu. Celkové príjmy štátneho rozpočtu boli uvedeným zákonom upravené na hodnotu 

11 866 956,7 tis. eur, celkové výdavky na hodnotu 16 407 000,0 tis. eur a schodok štátneho 

rozpočtu na hodnotu 4 540 043,2 tis. eur.  

Skutočne dosiahnuté príjmy k 31.12.2010 boli v hodnote 10 900 862,8 tis. eur, 

celkové výdavky boli v hodnote 15 337 010,9 tis. eur a schodok štátneho rozpočtu 

k 31.12.2010 dosiahol hodnotu 4 436 148,1 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009, kedy ku 

koncu roka 2009 bol vykázaný deficit v hodnote 2 791 251,0 tis. eur, došlo 

k medziročnému zvýšeniu schodku štátneho rozpočtu o 1 644 897,1 tis. eur.  

Vývoj denného stavu štátneho rozpočtu v roku 2010 je uvedený v nasledujúcom grafe 

(údaje sú v mil. eur). 

 
Zdroj: Ardal 

 

V priebehu roka bol denný nesúlad, resp. denný stav štátneho rozpočtu efektívne riadený 

v súlade so zákonom č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a v súlade so 

zákonom č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici. V prípade prebytkového stavu štátneho 

rozpočtu ARDAL v mene MF SR zhodnocovala finančné zdroje na finančnom trhu v súlade so 

schválenými kreditnými limitmi na banky a krajiny. Naopak, v prípade deficitného štátneho 

rozpočtu ARDAL v mene MF SR zabezpečovala krytie finančnými zdrojmi získanými z emisií 
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štátnych cenných papierov, voľnými finančnými zdrojmi Štátnej pokladnice alebo finančnými 

zdrojmi získanými z krátkodobých medzibankových pôţičiek. 

Za účelom zabezpečenia likvidity ARDAL v priebehu roka uzatvorila krátkodobé 

medzibankové úvery v domácej mene eur (refinančné obchody) s komerčnými bankami 

a krajinami za priemernú úrokovú sadzbu 0,35 % p.a., prijaté finančné zdroje zo Štátnej 

pokladnice boli za úrokovú sadzbu 0,44 % p. a. Za účelom zhodnocovania likvidity ARDAL 

v priebehu roka uzatvorila krátkodobé medzibankové depozitá (uloţená voľná likvidita) za 

priemernú úrokovú sadzbu 0,64 % p.a. K 31.12.2010 malo MF SR prostredníctvom ARDAL 

uloţených na medzibankovom trhu celkovo 1 586 260,0 tis. eur. Úroky zo zhodnocovania 

voľnej likvidity na medzibankovom trhu, ktoré boli odvedené do príjmov štátneho rozpočtu 

predstavovali sumu 3 770,5 tis. eur. 

     Porovnanie schodkov štátnych rozpočtov za roky 2009 a 2010 

             (v tis. eur) 

  2009 2010 

Rozdiel Percento Index 

(2010-2009) plnenia rozpočtu (2010/2009) 

Schválený schodok ŠR  1 009 422,0 3 746 000,0 2 736 578,0 - 3,7 

Schválená zmena schodku ŠR 3 154 086,7 4 540 043,2 1 385 956,5 - 1,4 

Skutočnosť 2 791 251,0 4 436 148,1 1 644 897,1 97,7 1,6 
Zdroj: Ardal 

 
Zdroj: Ardal 
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Splátky istín štátneho dlhu 

Skutočne splatné finančné záväzky SR v roku 2010 boli v hodnote 4 414 669,1 tis. eur 

bez započítania deficitu štátneho rozpočtu z roku 2009 a zmeny zdrojov zo Štátnej pokladnice 

vyuţívaných prostredníctvom refinančného systému. Z toho splatné štátne dlhopisy 

v nominálnej hodnote predstavovali sumu 2 562 010,7 tis. eur, štátne pokladničné poukáţky 

v nominálnej hodnote predstavovali sumu 1 763 400,0 tis. eur a 89 258,4 tis. eur predstavovali 

splátky istín z vládnych úverov. Okrem splatných záväzkov v roku 2010 boli uskutočnené 

spätné odkúpenia štátnych cenných papierov, ktoré sú splatné v roku 2011. V priebehu roka 

ARDAL odkúpila časť emisie štátneho dlhopisu č. 144 v nominálnej hodnote 262 284,4 tis. eur, 

časť emisie štátnych pokladničných poukáţok č. 3 v nominálnej hodnote 8 000,0 tis. eur a časť 

emisie štátnych pokladničných poukáţok č. 4 v nominálnej hodnote 321 000,0 tis. eur. Celkovo 

tak v roku 2010 boli splatené záväzky štátu v nominálnej hodnote 5 005 953,5 tis. eur. Spätné 

odkúpenia štátnych cenných papierov pred ich splatnosťou bolo realizované   z dôvodov 

priaznivých podmienok na medzibankovom trhu a prebytku voľnej likvidity. Zámerom bolo 

zmenšenie veľkých platieb pri splatnosti štátnych cenných papierov a čiastočné zníţenie 

kreditného rizika. 

Splátky istín z prijatých vládnych úverov 

V roku 2010 došlo súhrnne k miernemu navýšeniu splátok istín vládnych úverov oproti 

plánovaným splátkam o sumu 659,5 tis. eur. Zvýšenie a zníţenie v niektorých poloţkách bolo 

vplyvom kurzových rozdielov v prípade vládnych úverov v mene JPY a vplyvom zľavy 

udelenej veriteľom. 

      (v tis. eur) 

  
Predpoklad Skutočnosť 

Splatné istiny záväzkov prevzatých od ŠFCH SR a úverov 
prijatých na financovanie projektov európskych ciest 15 896,7 16 909,7 

Splatné istiny pôţičiek prijatých ČSFR na podporu 
platobnej bilancie 2 906,6 3 539,0 

Splatné istiny záväzkov prevzatých od Ţelezníc SR a 
Ţelezničnej spoločnosti 23 773,3 23 773,3 

Splatné istiny úverov od Rozvojovej banky Rady európy 
(Rekonštrukcia univerzitnej kniţnice v Bratislave; 
Transformácia zariadení sociálnych sluţieb, Slovenský 
vodohosp. podnik) 6 550,1 6 550,1 

Splatné istiny úverov od Svetovej banky (Projekt reformy 
riadenia verejných financií; úvery na modernizáciu 
zdravotníctva) 25 902,8 24 916,9 
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Splatné istiny úverov od európskej investičnej banky 13 569,4 13 569,4 

SPOLU 88 598,9 89 258,4 

   Zdroj: Ardal 

 

Štátne pokladničné poukážky splatné v roku 2010 

V roku 2010 boli splatné štátne pokladničné poukáţky, ktoré boli emitované do 

vlastného portfólia MF SR v roku 2009 a  v rokoch 2009 a 2010 boli aukčným spôsobom 

predávané na sekundárnom trhu. Celková nominálna hodnota splatných ŠPP bola 

1 763 400,0 tis. eur. Okrem splatných štátnych poukáţok boli odkúpené pokladničné poukáţky 

pred splatnosťou, a to v celkovej hodnote 329 000,0 tis. eur. Zo splatných štátnych 

pokladničných poukáţok v roku 2010 diskont predstavoval hodnotu 18 925,5 tis. eur, z toho 2,5 

tis. eur bolo vyplatených priamo MF SR z predčasného odkúpenia 8 000,0 tis. eur v nominálnej 

hodnote. 

Splátky istín zo štátnych dlhopisov 

V priebehu roka 2010 boli splatené štyri štátne dlhopisy v celkovej nominálnej hodnote 

2 562 010,7 tis. eur: 

- štátny dlhopis č. 189 v nominálnej hodnote 497 910,0 tis. eur, splatný dňa 05.02.2010, 

- štátny dlhopis č. 207 v nominálnej hodnote 1 327 760,0 tis. eur, splatný dňa 08.02.2010, 

- štátny dlhopis vydaný na zahraničnom trhu v nominálnej hodnote 500 000,0 tis. eur, 

splatný dňa 14.04.2010, 

-  štátny dlhopis č. 133 v nominálnej hodnote 236 340,7 tis. eur, splatný dňa 17.08.2010.  

Navyše bola predčasne splatená časť emisie štátneho dlhopisu č. 144 pred splatnosťou, a to 

v nominálnej hodnote 262 284,4 tis. eur.  

Splátky istín z uzatvorených refinančných transakcií  

Na začiatku roka 2010 bol splatený záväzok MF SR z roku 2009 voči Štátnej pokladnici 

vyplývajúci z refinančného systému v hodnote 3 113 911,8 tis. eur. MF SR prostredníctvom 

ARDAL nemalo na prelome rokov 2009 a 2010 uzatvorené ţiadne krátkodobé medzibankové 

úvery. 

Financovanie záväzkov splatného štátneho dlhu a štátneho rozpočtu 

Na financovanie záväzkov štátu boli v súlade s § 5 zákona č. 386/2002 Z.z. o štátnom 

dlhu a štátnych zárukách, ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov pouţité finančné zdroje získané z emisií štátnych 

dlhopisov, z emisií štátnych pokladničných poukáţok, z prijatých medzibankových pôţičiek 

a v rámci systému štátnej pokladnice boli vyuţité finančné zdroje Štátnej pokladnice. 

Štátne pokladničné poukážky 

V roku 2010 boli na domácom kapitálovom trhu otvorené dve nové emisie štátnych 

pokladničných poukáţok, januárová emisia so splatnosťou 364 dní v nominálnej hodnote 

2 000 000,0 tis. eur a júlová emisia so splatnosťou taktieţ 364 dní a v nominálnej hodnote 

2 000 000,0 tis. eur. Celkovo počas roka boli „ţivé“ štyri emisie ŠPP, ktoré boli ponúkané 

v aukciách holandským spôsobom
1
. Všetky poukáţky boli prijaté na obchodovanie na Burzu 

cenných papierov v Bratislave a spĺňali všetky podmienky akceptovateľnosti aktív pre finančné 

operácie s ECB. 

Uskutočnené emisie ŠPP do vlastného portfólia (predávané v roku 2010) 

 

ISIN 
Dátum 
emisie 

Dátum 
splatnosti 

Splatnosť 
(v dňoch) 

Menovitá hodnota 
(v tis. eur) 

SK6120000022 14.01.2009 13.01.2010 364 1 500 000,0 

SK6120000030 15.07.2009 14.07.2010 364 2 000 000,0 

SK6120000048 18.01.2010 19.01.2011 364 2 000 000,0 

SK6120000055 14.07.2010 13.07.2011 364 2 000 000,0 

  SPOLU       7 500 000,0 
Zdroj: Ardal 

 

V priebehu roka 2010 bolo uskutočnených 13 aukcií štátnych pokladničných poukáţok 

všetkých otvorených emisií. Prostredníctvom aukcií boli predané poukáţky v celkovej 

nominálnej hodnote 2 420 700,0 tis. eur, pri celkovom dopyte pribliţne 5 835 400,0 tis. eur. 

Štátne pokladničné poukáţky boli predané prostredníctvom aukcií s efektívnou
2
 úrokovou 

sadzbou 1,366 % p.a.  

     Prehľad aukcií jednotlivých emisií ŠPP v roku 2010 

 

ISIN 
Dátum 
aukcie 

Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Splatnosť  
(v dňoch) 

Menovitá hodnota 
(v tis. eur) 

SK6120000048 20.01.2010 18.01.2010 19.01.2011 364 288 100,0 

SK6120000030 03.02.2010 15.07.2009 14.07.2010 161 227 200,0 

SK6120000030 17.02.2010 15.07.2009 14.07.2010 147 458 600,0 

SK6120000048 03.03.2010 18.01.2010 19.01.2011 322 222 700,0 

SK6120000030 17.03.2010 15.07.2009 14.07.2010 119 145 000,0 

SK6120000048 31.03.2010 18.01.2010 19.01.2011 294 132 600,0 

SK6120000048 09.06.2010 18.01.2010 19.01.2011 224 150 000,0 

SK6120000048 23.06.2010 18.01.2010 19.01.2011 210 118 000,0 
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SK6120000048 07.07.2010 18.01.2010 19.01.2011 196 52 200,0 

SK6120000055 14.07.2010 14.07.2010 13.07.2011 364 247 200,0 

SK6120000048 21.07.2010 18.01.2010 19.01.2011 182 97 000,0 

SK6120000055 28.07.2010 14.07.2010 13.07.2011 350 133 600,0 

SK6120000055 25.08.2010 14.07.2010 13.07.2011 322 148 500,0 

 SPOLU         2 420 700,00 
Zdroj: Ardal 

 
1 Typ aukcie, pri ktorej úspešní účastníci aukcie kúpia ŠPP za rovnakú limitnú cenu 

2 Efektívna úroková sadzba bola vypočítaná ako priemerná úroková sadzba vážená hodnotou a normovaná na 

jednotku času (1 rok). 

 

 

Emisie štátnych dlhopisov na domácom kapitálovom trhu 

Dňa 14.12.2009 MF SR schválilo harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných 

papierov na rok 2010. Jednotlivé aukcie štátnych dlhopisov boli uskutočnené v súlade s týmto 

harmonogramom. Súhrnné výsledky aukcií podľa jednotlivých emisií sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

Prehľad predaja jednotlivých emisií štátnych dlhopisov v roku 2010 je v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

Emisia 
Dátum 

splatnosti Kupón. Dopyt (v tis. eur) 

Akceptované výnosy 
do splatnosti 

(%p.a.) 

     % p.a  celkový akcept. min. priem. max. 

10 ročný fix. syndikát (ŠD 214) 27.10.2020 4,000 2 131 600,0 1 635 600,0 4,013 4,024 4,029 

15 ročný fix. syndikát (ŠD 216) 14.10.2025 4,350 4 300 000,0 2 000 000,0 4,373 4,373 4,373 

2 ročný ZEROBOND (ŠD 212) 27.01.2012 0,000 2 245 600,0 1 000 000,0 1,693 1,832 1,894 

20 ročný fix. (ŠD 206) 10.05.2026 4,500 678 219,8 381 963,4 4,663 4,769 4,823 

3 ročný float (ŠD 215) 14.10.2013 1,206 885 300,0 309 000,0 1,717 1,776 1,811 

6 ročný fix. (ŠD 213) 24.02.2016 3,500 2 258 700,0 1 178 000,0 3,209 3,339 3,380 

6 ročný float (ŠD 210) 21.01.2015 0,974 1 897 900,0 539 900,0 1,549 1,735 1,751 
Zdroj: Ardal 

 

K otvoreným líniám domácich štátnych dlhopisov pribudlo v roku 2010 päť nových, a to 

emisia 2 ročného dlhopisu s nulovou sadzbou kupónu, emisia 6 ročného dlhopisu s fixnou 

sadzbou kupónu, emisia 10 ročného dlhopisu s fixnou sadzbou kupónu, emisia 3 ročného 

dlhopisu s pohyblivou sadzbou kupónu a  emisia 15 ročného dlhopisu s fixnou sadzbou kupónu. 

Počas celého roka 2010 bolo na domácom kapitálovom trhu uskutočnených 23 aukcií štátnych 

dlhopisov. Na základe poţiadaviek investorov, aby sa zjednotil trh slovenských štátnych 
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dlhopisov bolo rozhodnuté ďalej nepokračovať vo vydávaní „eurobondov“ registrovaných 

a kótovaných v zahraničí a vydávaných s dokumentáciou podľa anglickej legislatívy. V roku 

2010 namiesto „zahraničných eurobondov“, boli uskutočnené pomocou syndikátu bánk dva 

predaje dlhopisov s dokumentáciou podľa slovenskej legislatívy, registrovaných a kótovaných 

na Slovensku. Prvý predaj sa uskutočnil v apríli 2010. Z tohto dlhopisu, ktorý má splatnosť 10 

rokov, bola vydaná len prvá časť, a to polovica z celkovej nominálnej hodnoty 3 000 000,0 tis. 

eur benchmarkovej emisie. Podobne bola v októbri vydaná pomocou syndikátu bánk prvá časť 

emisie dlhopisu so splatnosťou 15 rokov, ktorá predstavovala dve tretiny z celkovej nominálnej 

hodnoty 3 000 000,0 tis. eur benchmarkovej emisie. 

Celkovo boli v roku 2010 vydané štátne dlhopisy v nominálnej hodnote 7 044 463,4 tis. 

eur. Dopyt  pri predajoch štátnych dlhopisov za rok 2010 dosiahol hodnotu 14 397 319,8 tis. 

eur. 

Priemerná úroková sadzba váţená menovitou hodnotou (bez zohľadnenia časového 

hľadiska) dosiahnutá pri predajoch uskutočnených v roku 2010 bola 3,46 % p.a. (za rok 2009 

bola úroková sadzba 3,47 % p. a.).  

Prémie a prijatý alikvotný úrokový výnos z emisií štátnych dlhopisov emitovaných 

v roku 2010 

Z aukcií domácich štátnych dlhopisov uskutočnených v roku 2010 bola do príjmov 

štátneho rozpočtu odvedená prémia a diskont zo spätne odkúpených štátnych pokladničných 

poukáţok v celkovej hodnote 13 906,9 tis. eur. Do štátneho rozpočtu bol ďalej odvedený prijatý 

alikvotný úrokový výnos v hodnote 30 357,1 tis. eur, čo spolu predstavuje príjem štátneho 

rozpočtu v sume 44 264,1 tis. eur. V roku 2009 celkový príjem z prémií a prijatého alikvotného 

úrokového výnosu bol v hodnote 41 923,1 tis. eur. 

Štátne cenné papiere spolu 

V roku 2010 sa z emisií štátnych cenných papierov (ŠD a ŠPP) získalo celkovo 

9 465 163,4 tis. eur v nominálnej hodnote. Celkový dopyt v aukciách štátnych cenných 

papierov za hodnotený rok dosiahol hodnotu 20 232 719,8 tis. eur. 

K 31.12.2010 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených štátnych dlhopisov 

váţená hodnotou 3,76 % p. a. V porovnaní s rokom 2009 došlo k poklesu relatívnych nákladov 
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o pribliţne 0,28 % p.a. (k 31.12.2009 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených 

štátnych dlhopisov 4,04 % p.a.) 

Vládne úvery 

Počas roka 2010 sa neuskutočnili čerpania vládnych úverov. 
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3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami                                                                                                    

Podľa § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. sa na krytie nepredvídaných výdavkov 

nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníţenia 

rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.  

Zákonom č. 497/2009 Z. z. o štátnom  rozpočte na rok 2010 v znení zákona č. 468/2010 

Z. z. bola výška zákonných rezerv schválená nasledovne (v tis. eur): 

Rezerva vlády SR 11 617,9 

Rezerva predsedu vlády SR 1 659,7 

Rezerva na prostriedky z EÚ a odvody EÚ 55 828,2 

Zákonné rezervy spolu 69 105,8 

                              Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

3.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 

 

Na krytie nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich so zabezpečením plnenia 

vnútorných a zahraničných úloh Slovenskej republiky je rozpočtovaná rezerva vlády SR. O jej 

pouţití rozhoduje vláda na návrh ministra financií.  

Na rok 2010 bola rezerva vlády SR rozpočtovaná sumou 11 617,9 tis. eur. Z nich sa 

formou rozpočtových opatrení resp. priamo poukázaním finančných prostriedkov riešili 

nasledovné potreby (v eurách): 

                                                                                                   

Účel Suma 

 
1.  SIS  - zvýšenie limitu výdavkov na programe  06T – Informačná činnosť                          

 
100 000 

     (uzn. vl. SR č. 36 z 13.1.2010)  
     - riešené rozpočtovým opatrením           
  
2.  MV SR - zvýšenie limitu výdavkov na programe 06V - Ochrana 100 000 
     verejného poriadku a bezpečnosti (uzn. vl. SR č. 36 z 13.1.2010)   
     - riešené rozpočtovým opatrením           
  
3.  Obce a mestá - uvoľnenie finančných  prostriedkov v nadväznosti 
     na Analýzu sociálno-ekonomickej situácie Trnavského samosprávneho 
     kraja a okresov Skalica a Senica a návrhy na zlepšenie v sociálnej  
     a hospodárskej oblasti (uzn. vl. SR č. 122 zo 17.2.2010) 
     - riešené platobným príkazom          

1 660 000 
 
 
 
 

 
4. ÚV SR - na spolufinancovanie projektu obnovy miesta pamäte v bývalom 

 150 000 

    nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor (uzn. vl. SR č. 154 z  3.3.2010)  
     - riešené rozpočtovým opatrením           
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5. Obce, mestá, samosprávny kraj a organizácia - uvoľnenie finančných 1 970 000 
    prostriedkov v nadväznosti na návrh na podporu rozvoja turizmu okresov  
    Stará Ľubovňa, Keţmarok a Levoča a jeho vplyv na zamestnanosť,  
    konkurencieschopnosť a ekonomický rast (uzn. vl. SR č. 202 z  24.3.2010 

 

    a uzn. vl. č. 259 z 21.4.2010)  
    - riešené platobným príkazom           
 
6. Obce, mestá, samosprávny kraj a organizácia - uvoľnenie finančných 
    prostriedkov v nadväznosti na analýzu sociálno-ekonomickej situácie 
    okresu Veľký Krtíš a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej  
    oblasti (uzn. vl. SR č. 259 z  21.4.2010) 
    - riešené platobným príkazom          

 
 
 

1 659 000 
 
 

 
7. Obce, mestá a organizácia - uvoľnenie finančných prostriedkov  
    v nadväznosti na analýzu sociálno-ekonomickej situácie Košického 
    samosprávneho kraja a okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom  
    na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti (uzn. vl. SR č. 285 z  
    5. 5. 2010) 
    - riešené platobným príkazom          

 
2 000 000 

 
 
 
 
 
 

8. Samosprávne kraje - uvoľnenie finančných prostriedkov na vykonanie   
    opatrení proti nadmernému výskytu komárov (uzn. vl. SR č. 286 z  5.5. 
    2010 a č. 323 z 12.5.2010) 
    - riešené platobným príkazom          
    (vrátenie nevyčerpaných prostriedkov v sume 50 000,- € - Prešovský  
     samosprávny kraj) 

650 000 
 
 
 

-50 000 
 

  
9. ÚV SR - na projekt Spomienka na Martina Jonáša (uzn. vl. SR č. 312  
    z  12.5.2010) 
     - riešené rozpočtovým opatrením          

223 707 
 
 

  
10. ÚV SR - na riešenie následkov povodní na území SR (uzn. vl. SR č. 358 
      a č. 359 z  5.6.2010) 
     - riešené rozpočtovým opatrením          

3 100 000 
 
 

  

   S p o l u  11 562 707 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva  predsedu vlády SR sa v súlade s § 10 ods. 2 písm. b)  zákona č. 523/2004 Z. z. 

rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR. O pouţití prostriedkov rozhoduje 

predseda vlády. 

Pôvodný rozpočet tejto rezervy 1 659,7 tis. eur sa rozpočtovými opatreniami zvýšil na 

39 907,8 tis. eur, najmä v súvislosti so zabezpečením prostriedkov na finančnú pomoc pre 

fyzické osoby postihnuté povodňami (30 099,2 tis. eur), na stavebné práce súvisiace 

s rekonštrukciou Bratislavského hradu (5 000,0 tis. eur) a na výstavbu viacúčelových ihrísk 

(1 075,5 tis. eur).  Z nich sa priamo poukázaním finančných prostriedkov, resp. formou 

rozpočtových opatrení riešili podľa údajov Úradu vlády SR nasledovné potreby: 
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Prijímateľ Účel pouţitia Suma v € 

Gréckokatolícky farský úrad Beloveţa, 
Haţlín 

na rekonštrukčné práce chrámu sv. Archanjela Michala v Beloveţi  7 000,00 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Orlov  na výstavbu chrámu 8 000,00 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť 
Hanušovce nad Topľou 

na výstavbu farského centra 8 000,00 

Obec Ubľa  na výmenu okien na kultúrnom dome 6 000,00 

Obec Stakčín na vybudovanie sedlovej strechy na budove MŠ 6 000,00 

Mesto Spišská Belá na riešenie havarijného stavu MŠ na Mierovej ulici  8 000,00 

Obec Richvald na rekonštrukciu Kultúrno-správnej budovy  8 000,00 

Redemptoristi, Kláštor Stará Ľubovňa  na architektonické práce 5 000,00 

Obec Vyšný Mirošov na opravu strechy na budove OÚ 6 000,00 

Slovenský futbalový zväz Bratislava 
na medzinárodný futbalový turnaj SLOVAKIA CUP mládeţníckych druţstiev v kategórii 
U-18 v Trenčianskom samosprávnom kraji 26.4.-30.4.2010 

10 000,00 

Obec Miloslavov 
pre Materskú školu Miloslavov - Alţbetin dvor na kompletnú rekonštrukciu 
vykurovacieho systému MŠ  

10 000,00 

Obec Kamienka na dovybavenie obecného poţiarneho zboru, na kúpu výzbroje a výstroje  5 000,00 

Obec Jarabina na dokončenie Domu smútku 7 000,00 

Obec Ihľany na výmenu okien v kultúrnom dome  6 000,00 

Obec Beloveţa na opravy na budove MŠ  8 000,00 

Obec Hutka na výmenu okien, údrţbu, opravu verejno-správnej budovy a jej okolia 8 000,00 

Obec Niţný Mirošov na vybudovanie domu smútku  8 000,00 

Športový klub Synchro Bratislava  
na zabezpečenie športovej prípravy a účasti reprezentantiek v synchronizovanom 
plávaní L. Allárovej, L. Allárovej a N. Juráškovej na MS v Göteborgu  

5 000,00 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na technické 
dovybavenie JIS oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny  

200 000,00 

MČ Bratislava – Ruţinov na revitalizáciu detského ihriska 10 058,76 

Obec Šenkvice na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Budmerice na výstavbu detského ihriska 10 058,76 
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Mesto Malacky na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Rudinská na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Slovenské Pravno na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Ţilina pre ZŠ a MŠ Ţilina -Trnové na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Ţarnovica na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Zvolen na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Veľký Krtíš na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Kalinovo na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Giraltovce na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Spišská Belá na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Svit na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Štrba na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

MČ Košice – Sever na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

MČ Košice - Dargovských hrdinov na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

MČ Košice – Juh na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Svätuše na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Alekšince na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Krušovce na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Bánov na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Trenčianska Teplá na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Lehota pod Vtáčnikom na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mesto Handlová na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Cífer na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Sokolovce na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Kráľov Brod na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

MČ Bratislava – Nové Mesto 
pre Základnú školu s materskou školou Cádrova 23 na vybudovanie nových 
vchodových dverí v dvoch budovách ZŠ s MŠ 

7 000,00 

Col-me (Collaborative media expedition),  
Bratislava  

na dofinancovanie projektu CRISIS_MANIA a projektu Time Inventors΄ Kabinet, 
financovaného z programu Kultúra 2007-2013 

5 000,00 

Klub vojenskej histórie – CARPATHIA, na projekt „1945 – ukončenie 2. svetovej vojny v Európe“ 10 000,00 
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Malacky 

Obec Vyšný Kubín na obnovu pamätníkov básnika Pavla Országha Hviezdoslava 10 000,00 

Súkromná SOŠ Gos-Sk, Trnava  na úpravu telocvične v areáli školy  10 000,00 

Materské centrum Budatko, Bratislava 
na trvalú udrţateľnosť podpory rodín s malými deťmi od 0-3 rokov a podporu 
komunálneho ţivota 

7 000,00 

Mesto Malacky 
pre Mestské centrum sociálnych sluţieb "Denný stacionár – na skvalitnenie a zlepšenie 
poskytovaných soc. sluţieb" 

6 600,00 

Obec Horné Orešany na čiastočnú rekonštrukciu kultúrneho domu 6 640,00 

Obec Smolenice na rekonštrukciu domu smútku 6 640,00 

Obec Voderady na podporu športu 6 640,00 

Obec Jahodná na vnútornú prestavbu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 4 980,00 

Obec Chudá Lehota na výmenu okien na budove kultúrneho domu 13 277,00 

Obec Trebichava na rekonštrukciu kultúrneho domu 6 000,00 

Obec Sádočné na výmenu okien a dverí na polyfunkčnej budove 6 000,00 

Obec Štvrtok na sadové úpravy 6 000,00 

Obec Očkov na rekonštrukciu kultúrneho domu 7 000,00 

Obec Lúky na ukončenie rekonštrukcie domu smútku 6 000,00 

Obec Lednica na výmenu časti okien na budove MŠ 6 000,00 

Obec Lubeník na odstránenie havarijného stavu šatní pri telocvični ZŠ 6 639,00 

Obec Detvianska Huta 
na nákup strojnotechnologického zariadenia do školskej jedálne a výmenu 
poškodených dverí vo vstupe do školskej jedálne 

6 600,00 

Obec Mládzovo na rekonštrukciu verejného osvetlenia 3 500,00 

Obec Zvolenská Slatina na čiastočnú opravu havarijného stavu zdravotného strediska 6 640,00 

Obec Príbelce na zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ 6 650,00 

Mesto Hnúšťa na rekonštrukciu plochej strechy na MŠ 6 630,00 

Obec Rimavská Baňa na opravu a rekonštrukciu obecnej budovy MŠ 6 638,00 

Obec Závadka  na vybavenie kultúrneho domu, kuchyne a klubu dôchodcov 6 600,00 

MČ Košice - Košická Nová Ves na stavebné práce na budove miestneho úradu MČ Košická Nová Ves 30 000,00 

Obec Strihovce na prekrytie strechy obecného úradu novou strešnou krytinou 4 000,00 

Mesto Spišská Stará Ves na obstaranie nového územného plánu a dokončenie výstavby domu smútku 10 000,00 
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Obec Vernár na výmenu okien na budove obecného úradu 5 000,00 

Obec Starina na opravu verejného osvetlenia 4 000,00 

Obec Oľka na opravu domu smútku 4 000,00 

Obec Bodruţal na opravu miestnej komunikácie 15 000,00 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Remeniny na rekonštrukčné práce na chráme 9 694,00 

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-
duchonského mikroregiónu - zdruţenie 
obcí, Jacovce 

na výstavbu Rozhľadne na vrchu Javorina 10 000,00 

Ministerstvo školstva SR 
pre  Spojenú školu  Metodova 2 Bratislava na nákup vybavenia do špecializovanej 
miestnosti  

10 000,00 

Úrad vlády SR 
na úhradu nákladov stretnutia medzinárodnej expertnej skupiny podieľajúcej sa na 
historickom a archeologickom výskume tábora v Sobibore  

3 000,00 

Úrad vlády SR 
úhrada faktúry za ceny PVL odovzdávané pri príleţitosti ocenenia najúspešnejších 
športovcov za rok 2009 

28 745,64 

Aeroklub letisko Prievidza 
na prípravu priestorového zázemia pre organizáciu súťaţe 31. FAI majstrovstvá sveta v 
bezmotorovom lietaní 2010 

10 000,00 

O.Z. ARCHANGELOS Šenkvice na rekreačno-liečebné pobyty pre onkologických pacientov  5 000,00 

Obec Krtovce na dokončenie a rekonštrukciu obecného chodníka  8 000,00 

Izraelská obchodná komora, Bratislava  na výstavbu pietneho miesta - pamätník "Park ušľachtilých duší" vo Zvolene 20 000,00 

Športový klub boxu Spartak,  Komárno  
na náklady súvisiace s medzinárodnými majstrovstvami boxerských druţstiev 
BoxingOne Championship 2010  

9 000,00 

Mesto Topoľčany 
pre Základnú školu Topoľčany na náklady súvisiace s účasťou školského tímu ţiakov 
na svetovom finále súťaţe RoboCup 2010 Singapure 

4 000,00 

Obec Veľké Dvorany na rekonštrukciu daţďovej kanalizácie  33 000,00 

Ministerstvo školstva SR 
pre Univerzitu Komenského v Bratislave na podporu projektu Návšteva európskych 
inštitúcií verejnej správy a spoznávanie významných metropol - Paríţ, Lyon, Miláno, 
Ţeneva - pedagogický projekt    

2 000,00 

Eva Martinková, Kordíky 1039,  Tajov 
na náklady súťaţí: svetový pohár Rakúsko, Linz, Aljaška state USA, majstrovstvá 
Nemecka, MS PROFI, Toronto, Kitzbühel, Rakúsko, ME Litva 

10 000,00 

Nitriansky samosprávny kraj pre SOŠ Nitra na organizáciu 17. ročníka medzinárodnej súťaţe „Murár 2010“ 6 000,00 

Obec Perín na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Brusno na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Radošina na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 
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Mesto Zvolen 
na výstavbu viacúčelového ihriska pre ZŠ Zvolen Západ a  viacúčelového ihriska na 
sídlisku Podborová 

0,00 

Mesto Brezno na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Sekule na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Myjava 

pre Cirkevné centrum voľného času v Myjave na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku,  
Bratislava 

pre Ichthys - Medzinárodné evanjelické mládeţnícke centrum na výstavbu 
viacúčelového ihriska 

39 832,70 

Obec Hodruša – Hámre na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Mesto Krásno nad Kysucou na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Horná Kráľová na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Machulince na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Staškov na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Rudinská na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Dekýš na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Mojš na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Prešovský samosprávny kraj pre Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Mesto Handlová na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Dlhá nad Oravou na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Hermanovce nad Topľou na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Ptičie na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Novosad na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Niţná Slaná na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Obec Dedačov na terénne úpravy okolia domu smútku  10 000,00 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová na opravu zvonov v Evanjelickom chráme v Očovej  3 000,00 

Mestský športový klub Keţmarok na činnosť so zameraním na ľahkú atletiku 3 000,00 

Obec Nemecká 
na rekonštrukciu stropu a výmenu elektrických svietidiel v telocvični v Základnej škole s 
materskou školou Nemecká  

10 000,00 

Dobrovoľná poţiarna ochrana, Okresný 
výbor Senica 

na vydanie knihy o histórii hasičstva okresov Senica, Skalica, Myjava a Malacky  2 000,00 

Nadácia Milana Rastislava Štefánika na vydanie publikácie „Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave“  5 000,00 
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Bratislava 

Ţilinský samosprávny kraj pre Gymnázium Ţilina na výstavbu viacúčelového ihriska  39 832,70 

Obec Mošovce 
pre rodinu Fabiánovú na nákup počítača pre syna, oblečenia, elektrického sporáka a na 
chod domácnosti 

2 500,00 

Obec Spišský Hrhov 
pre rodinu Wagnerovú na chod domácnosti, nákup počítača, nákup zdravotníckych 
potrieb pre syna 

4 000,00 

Obec Jelka na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Málinec na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Mesto Košice na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Obec Mokrý Háj 
pre Zariadenie pre seniorov na úpravu a rekonštrukciu vnútornej kanalizácie a prípojky 
na obecnú kanalizáciu 

6 000,00 

Domovina, n. o., Ţehra 
na rozšírenie relaxačných oddychových zón v okolí kaštieľa a úprava objektov pre 
klientov 

10 000,00 

Mesto Liptovský Mikuláš na zabezpečenie celonárodných osláv 65. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom 50 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čermany na projekt opravy kaplnky na cintoríne 10 000,00 

Gréckokatolícka cirkev Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, farnosť Volica 

na opravu vonkajšej omietky chrámu 5 000,00 

Obec Pečeňany 
na riešenie havarijného stavu viacúčelovej budovy (obecný úrad, miestna kniţnica, 
kultúrny dom, klub mladých) 

15 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra na rekonštrukciu havarijného stavu kláštora benediktínov  v Hronskom Beňadiku 10 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava 
– Lamač na výmenu okien v kostole sv. Margity  7 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Urmince  na opravu farskej budovy 7 000,00 

Aeroklub Nitra 
na rekonštrukciu a opravu budovy, sociálnych zariadení a úprav areálu letiska 
Aeroklubu Nitra 

5 000,00 

Mgr. Hana Streďanská,  Topoľčany na vzdelávaciu expedíciu s názvom „Ruta Quetzal BBVA“ (Madrid) 1 200,00 

Zdruţenie nádej sclerosis multiplex, 
Bratislava 

na akciu Krok s SM – DEŇ NÁDEJE 3 000,00 

Banskobystrický samosprávny kraj  pre Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica na opravu šatní 10 000,00 

Obec Malţenice na zateplenie budovy školy, fasádne farby a maliarske práce 7 000,00 

Obec Kriţovany nad Dudváhom na odstránenie technických a energetických nedostatkov na zariadeniach a budovách 
Obecného športového klubu 

7 000,00 
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Obec Ţlkovce 
na opravu a udrţiavanie obecného majetku – budovy MŠ a budovy kabín na miestnom 
ihrisku 

7 000,00 

Obec Dolné Lovčice na opravu a údrţbu majetku obce (zvonica, MŠ a kultúrny dom) 7 000,00 

Obec Krásny Brod 

Obec Krásny Brod 
 

na osvetlenie viacúčelového ihriska v Krásnom Brode 7 000,00 

Rímskokatolícka cirkev Prašice na opravu farskej budovy a kostola 11 000,00 

Obec Svätoplukovo na vybudovanie šatní a sociálneho zariadenia v športovom areáli pri ZŠ 15 000,00 

Obec Nové Sady na dovybavenie kuchyne a jedálne kuchynskými zariadeniami 7 300,00 

Obec Nové Sady na dovybavenie kuchyne a jedálne kuchynskými zariadeniami 7 700,00 

Obec Nemčice na obnovu vybavenia tried v MŠ 6 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Blesovce na rekonštrukciu hlavného oltára, stavebné úpravy vo vnútri kostola, nové lavice 12 000,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Radošina na rekonštrukciu kostola  10 000,00 

Obec Veľké Dvorany na vybudovanie kanalizácie a chodníka  40 000,00 

Obec Šarišské Jastrabie na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu 10 000,00 

Obec Hostie  na riešenie havarijného stavu strechy na budove ZŠ 15 000,00 

Slovenský futbalový zväz, Bratislava 
na zabezpečenie optimálnej športovej a organizačnej prípravy reprezentácie Slovenska 
pred blíţiacimi sa MS 

175 000,00 

Obec Rimavské Zaluţany 
na zabezpečenie základných potrieb na chod domácnosti J. Vetrákovej a G. Berkyho s 
3 maloletými deťmi, rodina v hmotnej núdzi, na hranici chudoby 

1 000,00 

Obec Mošovce na obnovu rodného domu Jána Kollára 10 000,00 

Obec Papradno na opravu organu v rímskokatolíckom kostole 7 000,00 

Mesto Rimavská Sobota 
pre ZŠ P. Kellnera Hostinského na výdavky spojené s oslavami 45. výročia zaloţenia 
školy 

1 000,00 

Jazdecký klub sv. Juraja, Nitra 
na rekonštrukciu jazdeckej arény, opracoviska, detského ihriska a ubytovacích 
zariadení 

5 000,00 

NOSTRA PATRIA, Občianske zdruţenie, 
Ţiar nad Hronom 

na projekt „Fotografia rozpráva“ 2 000,00 

Obec Horná Lehota na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Euforion - kultúrno voľnočasové fórum, 
Bratislava 

na projekt „Pohoda za volantom“  10 000,00 

Mládeţ pre Senicu , Občianske zdruţenie,  
Senica 

na dotlač publikácie „Take care be cool“ zmeranej na ochranu detí a mládeţe pred 
nástrahami alkoholu, fajčenia a pod. 

3 500,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Lúčka   na zakúpenie hasičskej Avie Furgon A21  2 500,00 
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Obec Vozokany 
na vybudovanie kanalizácie na zabránenie moţnej povodne a zaplavenie 
novovybudovaného ihriska v obci 

5 000,00 

Zdruţenie príbuzných a priateľov duševne 
chorých OPORA G+N, Rimavská Sobota 

na pokrytie prevádzkových nákladov, dovybavenie kancelárií, materiálové vybavenie 
jednotlivých dielní rehabilitačného strediska 

8 000,00 

SAV 
pre Ústav pre výskum srdca SAV na medzinárodnú konferenciu  v Kongresovom centre 
SAV v Smoleniciach 

2 000,00 

povodne Fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty 1 

na finančnú pomoc pre fyzické osoby postihnuté povodňami na území SR v prvom 
polroku 2010 

6 033 100,00 

Úrad vlády SR 
pre Správu zariadení ÚV SR na prezentáciu a propagáciu SR prostredníctvom nového 
internetového portálu SLOVENSKO.SK 

22 000,00 

Mesto Šaštín – Stráţe na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

Mestská časť Bratislava – Rača na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Mesto Námestovo na výstavbu detského ihriska 10 058,76 

povodne Fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty 2 

na finančnú pomoc pre fyzické osoby postihnuté povodňami na území SR v prvom 
polroku 2010 

7 285 000,00 

Ministerstvo vnútra SR 
pre Hasičský a záchranný zbor na nákup pohonných hmôt na zabezpečenie 
akcieschopnosti hasičských jednotiek pri záchranných a likvidačných prácach v 
súvislosti s poţiarmi a mimoriadnymi udalosťami 

330 000,00 

Obec Dolné Vestenice na výstavbu viacúčelového ihriska 39 832,70 

Národná rada SR na stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou Bratislavského hradu 5 000 000,00 

povodne Fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty 3 

na finančnú pomoc pre fyzické osoby postihnuté povodňami na území SR v prvom 
polroku 2010 

9 173 300,00 

Obec Niţná Myšľa na záchranné, búracie práce, prepravu kontajnerov, úpravu sídliska 311 450,00 

Košický samosprávny kraj 
pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja na výstavbu mosta na ceste II/536 
pred obcou Danišovce zničeného povodňami 

900 000,00 

povodne Fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty 4 

na finančnú pomoc pre fyzické osoby postihnuté povodňami na území SR v prvom 
polroku 2010 

455 500,00 

Obec Oščadnica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Stará Bystrica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Horný Hričov na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Torysky na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Tichý Potok na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Niţný Slavkov na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 
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Obec Krivany na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Petrovany na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Oľšavica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Lipany na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  40 000,00 

Obec Pečovská Nová Ves na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Raslavice na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Hranovnica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  40 000,00 

Obec Hranovnica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Malá Lodina na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Ťahanovce na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Kojatice na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Svinica na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Kladzany na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Bystré na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  30 000,00 

Obec Bukovce na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Vislava na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

Obec Vyškovce na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  10 000,00 

Obec. Kečkovce na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010  20 000,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

136 700,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

15 400,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

62 600,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

48 000,00 

Mesto Handlová 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

100 000,00 

Mesto Prievidza 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

80 000,00 

Obec Ráztočno 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

30 000,00 
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Obec Jalovec 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

30 000,00 

Obec Chrenovec – Brusno 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

15 000,00 

Obec Veľká Čausa  
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

12 000,00 

Mesto Nováky 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

10 000,00 

Obec Krásno 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

10 000,00 

Obec Bystričany 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

6 000,00 

Obec Malá Čausa 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

5 000,00 

Obec Lipník 
na opravu zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých 
povodňami v roku 2010 

2 000,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

85 400,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

1 302 200,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

530 100,00 

Ekotopfilm, s.r.o., Bratislava 
na realizáciu Ceny vlády SR pre víťazný titul 37. ročníka Medzinárodného festivalu 
filmov o trvalo udrţateľnom rozvoji EKOTOPFILM 2010 

2 000,00 

Spoločnosť M. R. Štefánika, Brezová pod 
Bradlom 

na vydanie publikácie "Posol hviezdnych diaľav" a dvoch čísiel časopisu "Bradlo“ v roku 
2011 

5 500,00 

Únia materských centier, Bratislava 
na projekt "Vstúpte s dieťaťom" (3.000,- €), na projekt "Míľa pre mamu" (3.000,- €) a na 
činnosť šesťdesiatich materských centier á 1.000,- € (spolu 60.000,- €) 

66 000,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

660 500,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty 5 

na finančnú pomoc pre fyzické osoby postihnuté povodňami na území SR v prvom 
polroku 2010 

633 800,00 

povodne fyzické osoby prostredníctvom 
Slovenskej pošty  

vyplatenie finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – 
august 

16 700,00 

S p o l u 
 

36 652 652,92 

z toho rozpočtovými opatreniami  5 597 745,64 
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3.3. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 

 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa bola  v roku 2010 vytvorená rozpočtová 

rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v objeme 55 828,3 tis. eur na 

krytie nepredvídaných výdavkov a výdavkov súvisiacich s administratívnym zabezpečením 

platby odvodov do všeobecného rozpočtu Európskej únie a zabezpečením plynulého 

financovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Rezerva bola 

určená tieţ na krytie rýchlejšej implementácie programov financovaných zo štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov, predvstupových fondov a iných 

finančných nástrojov a na zefektívnenie systému finančného riadenia. 

Pôvodná výška rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii bola 

v roku 2010 zvýšená zdrojmi z predchádzajúcich rokov o 81 054,1 tis. eur. Na druhej strane 

bola rezerva zníţená v zmysle § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle uznesenia vlády SR č. 724/2010 o 67 831,3 tis. eur a na základe § 8 zákona č. 

523/2004 Z. z. boli nevyčerpané finančné prostriedky z disponibilného rozpočtu roku 2010 

viazané v objeme 61 756,6 tis. EUR na pouţitie na rovnaký účel v roku 2011.  

V roku 2010 sa z uvedenej rezervy nečerpali prostriedky formou platieb (v roku 2009 to 

bolo 62 052,2 tis. eur);  formou rozpočtového opatrenia boli pouţité finančné prostriedky 

rezervy vo výške 2 000,0 tis. eur pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SRSR na riešenie dobudovania a zefektívnenia informačných systémov v súvislosti 

s implementáciou poľnohospodárskych fondov Európskej únie.  
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4. Štátne aktíva a pasíva 

4.1. Majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových organizácií 

V tejto časti je hodnotená majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových organizácií 

na základe údajov z agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát zostavených 

k 31. 12. 2010. Majetok štátnych rozpočtových organizácií vykázaný v aktívach agregovanej 

súvahy dosiahol k 31. 12. 2010 účtovnú hodnotu 37 505 170,0 tis. eur. Uvedená hodnota 

majetku bola krytá v pasívach vlastnými a cudzími zdrojmi v rovnakej výške v nasledovnom 

členení v tis. eur: 

 

Aktíva Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2009* 

A. Neobeţný majetok: 
v tom: 10 620 437 10 528 612 

dlhodobý nehmotný majetok 338 300 318 636 

dlhodobý hmotný majetok 4 092 077 4 027 711 

dlhodobý finančný majetok 6 190 060 6 182 265 

B. Obeţný majetok 
v tom: 26 318 333 26 627 312 

Zásoby 1 722 355 1 831 629 

zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy 14 623 655 17 216 179 

Pohľadávky 3 164 855 2 405 684 

finančný majetok 6 038 447 4 319 463 

poskytnuté návratné finančné výpomocí 769 021 854 357 

C. Časové rozlíšenie 566 400 333 656 

Aktíva celkom  37 505 170 37 489 580 

Pasíva Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2009* 

A. Vlastné imanie 
v tom: 

-13 782 357 -7 909 212 

oceňovacie rozdiely 99 539 95 914 

Fondy 12 700 4 809 

výsledok hospodárenia -13 894 596 -8 009 935 

B. B.   Záväzky 
v tom: 

50 629 358 44 726 073 

Rezervy 385 414 538 694 

zúčtovanie transferov medzi subjektmi VS 13 994 649 15 191 126 

dlhodobé záväzky 25 621 543 20 345 822 

krátkodobé záväzky 4 427 577 4 381 053 

bankové výpomoci a úvery 6 200 175 4 269 378 

C. Časové rozlíšenie 658 169 672 719 

Pasíva celkom 37 505 170 37 489 580 

       Zdroj: Ministerstvo financií SR 

*V údajoch stĺpca „ Stav k 31.12.2009“ nie sú zahrnuté účtovné jednotky, ktoré boli v priebehu roka 2010 

zrušené a neboli k 31.12.2010 súčasťou spracovania.      
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Celkové aktíva štátnych rozpočtových organizácií vzrástli v porovnaní s rokom 2009 

o 15 590,0 tis. eur. 

Dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 19 664,0 tis. eur najmä v poloţke softvér  

(o 9 585,1 tis. eur) a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (o  9 792,0 tis. eur).  

Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 64 374,0 tis. eur, čo bolo spôsobené najmä 

prírastkom v obstaraní dlhodobého hmotného majetku (o 119 101,6 tis eur), a v poloţke 

samostatné hnuteľné veci a súbory samostatných hnuteľných vecí (o 10 650,8 tis. eur). Úbytok 

zaznamenali najmä stavby ( o 62 035,8 tis. eur), dopravné prostriedky (o 12 217,5 tis. eur)         

a ostatný dlhodobý hmotný majetok o 3 281,6 tis. eur.    

 Na celkovom prírastku aktív sa v roku 2010  podieľal aj dlhodobý finančný majetok   

(o 7 795,6 tis. eur), najmä v poloţke podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 

jednotke (o 39 805,9 tis. eur), úbytok zaznamenali najmä  podielové cenné papiere a podiely 

v spoločnosti s podstatným vplyvom  (o 13 318,1 tis. eur) a realizovateľné cenné papiere 

(o 663,9 tis. eur). Prehľad majetkových účastí štátnych rozpočtových organizácií v obchodných 

spoločnostiach je uvedený v časti 4.2.1.3. Štátne finančné aktíva ako vklady štátu v tuzemských 

spoločnostiach a ostatné finančné investície. 

Celková zmena obeţných aktív zaznamenala úbytok vo výške  308 979,0  tis. eur.  

Najvýznamnejší poloţkou tvoriacu úbytok obeţných aktív je poloţka zúčtovanie 

transferov medzi subjektmi verejnej správy  v celkovej  sume 14 623 655,0 tis. eur, čo  je  o  

2 592 524,0 tis. eur menej ako v roku 2009. Predmetná poloţka aktív predstavuje v účtovníctve 

zaúčtované a vykázané transakcie vyplývajúce z čerpania kapitálových prostriedkov štátnymi 

rozpočtovými organizáciami a z poskytnutých beţných a kapitálových transferov zo štátneho 

rozpočtu príspevkovým organizáciám prostredníctvom kapitol štátneho rozpočtu ako 

zriaďovateľov týchto organizácií.  

Krátkodobý finančný majetok sa oproti roku 2009 zvýšil o 1 718 984,0 tis. eur. Dôvodom 

zvýšenia finančného majetku bol nárast finančných prostriedkov na bankových účtoch  

(o 1 718 518,0 tis. eur). Stav pohľadávok z návratných finančných výpomocí sa v roku 2010 

zníţil o 85 337,0 tis. eur. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na zníţenie stavu štátnych 

finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu, a to konkrétne voči 

spoločnosti PT Ţilina, a.s., spoločnosti Šiesta realitná spoločnosť s.r.o. , spoločnosti ORWEL 

Námestovo, štátny podnik „v likvidácii“ a spoločnosti Pôdorys spoločnosť s ručením 

obmedzeným v konkurze v celkovej výške 58 400,0 tis. Eur. 
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 Návratné finančné výpomoci zo realizovaných štátnych záruk sa v roku 2010 zníţili 

o splátku 21 908,0 tis. eur od Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava.   

Časové rozlíšenie na strane aktív predstavujú najmä náklady budúcich období. 

Podstatnú časť nákladov budúcich období tvorí zaplatené poistné, príspevky, členské, dopredu 

uhradené sluţby ako nájomné, servisné sluţby a podobne. Oproti roku 2009 došlo ku zvýšeniu 

uvedenej poloţky o 230 744,0 tis. eur.  

Celkové pasíva štátnych rozpočtových organizácií zaznamenali k 31. 12. 2010 zhodne 

s aktívami zvýšenie o 15 590,0 tis. eur.  

Vlastné imanie dosiahlo k 31. 12. 2010  hodnotu  -13 782 357,0 tis. eur. Vlastné imanie 

je v štátnych rozpočtových organizáciách tvorené predovšetkým účtovným výsledkom 

hospodárenia za beţný rok a účtovnými výsledkami predchádzajúcich rokov. Účtovný výsledok 

hospodárenia za rok 2010 štátnych rozpočtových organizácií dosiahol zápornú hodnotu -

5 938 732,0 tis. eur a výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobia   -1 085 755,0 tis. eur. 

Pozitívny vplyv na vlastné imanie mali oceňovacie rozdiely vykázané celkovou sumou 

99 539,0 tis. eur  a  tvorba ostatných fondov vo výške 12 700,0 tis. eur. 

Záväzky sa zvýšili o 5 903 285,0 tis. eur, z čoho  najväčší podiel tvorili uţ pri aktívach 

spomenutá poloţka beţných bankových úverov o 1 644 897,0 tis. eur a poloţka dlhodobých 

záväzkov( o 5 275 721,0 tis. eur). Zvýšenie záväzkov  čiastočne kompenzovalo zníţenie 

poloţky  zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy vo výške 1 196 477,0 tis. eur. Na 

strane pasív predstavuje zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy čerpané 

kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu u rozpočtových organizácií a prijaté beţné 

a kapitálové transfery u príspevkových organizácií, ktoré im boli poskytnuté jednotlivými 

kapitolami štátneho rozpočtu.     

           V rámci dlhodobých záväzkov došlo k zvýšeniu o 5 275 721,0 tis. eur  z dôvodu emisie 

dlhodobých dlhopisov (o 4 301 906,1 tis. eur). Zníţenie záväzkov bolo vykázané v  poloţke 

dlhodobých bankových úverov o 42 399,4 tis. eur a iných záväzkov o 28 846,1 tis. eur. 

Krátkodobé záväzky sa zníţili o 46 524,0 tis. eur.  

 Bankové úvery a výpomoci vo výške 6 200 175,0 tis. eur sú tvorené dlhodobými 

bankovými úvermi v hodnote 495 127,0 tis. eur (zníţenie o 42 399,4 tis. eur) a beţnými 

bankovými úvermi v sume 4 436 148 tis. eur (zvýšenie o 1 644 897,0 tis. eur). Ďalej sa na 

týchto pasívach podieľajú vydané krátkodobé dlhopisy sumou 1 268 900,0 tis. eur (zvýšenie 

o 328 300,0 tis. eur), ktoré predstavujú štátne pokladničné poukáţky.   
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Časové rozlíšenie na strane pasív vo výške vo výške 658 169,0 tis. eur. predstavuje 

najmä výnosy budúcich období vo výške 462 929,8 tis. eur, sú to príjmy účtované v roku 2010, 

ktoré sa týkajú výnosov budúcich období. Výdavky budúcich období v sume   195 233,5 tis. eur 

sú vykázané časovo rozlíšené náklady beţného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov budúcich 

období.  

  Výkaz ziskov a strát obsahuje agregované náklady, výnosy a výsledok hospodárenia 

štátnych rozpočtových organizácií. V rámci tejto časti sú prezentované významovo najväčšie 

poloţky nákladov a výnosov. Náklady a výnosy štátnych rozpočtových organizácií za rok 2010 

v tis. eur uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Náklady Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2009* 

spotrebované nákupy 521 642 535 779 

sluţby  751 945 803 939 

osobné náklady 2 338 119 2 239 142 

dane a poplatky 11 741 13 064 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 2 491 613 2 202 133 

odpisy, rezervy, opravné poloţky 1 101 690 1 967 560 

finančné náklady 993 396 978 978 

mimoriadne náklady 2 389 4 596 

náklady na transfery a náklady z odvodu 

z príjmov 

32 901 388 29 572 694 

Náklady celkom 41 113 923 38 317 985 

Výnosy Stav k 31.12. 2010 Stav k 31.12.2009* 

trţby za vlastné výkony a tovar 132 259 114 100 

zmena stavu vnútroorganizačných zásob -194 221 

Aktivácia 1 334 346 

daňové a colné výnosy z poplatkov 10 176 191 10 733 311 

ostané výnosy z prevádzkovej činnosti 642 899 1 290 312 

zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek 740 023 315 290 

finančné výnosy 786 568 764 285 

mimoriadne výnosy 20 247 439 

výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v štátnych RO a štátnych PO 

22 676 118 24 014 219 

Výnosy celkom 35 175 445 37 232 523 

výsledok hospodárenia pred zdanením -5 938 478 -1 085 462 

splatná daň z príjmov 254 293 

Výsledok hospodárenia po zdanení -5 938 732 -1 085 755 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V rámci spotrebovaných nákupov a sluţieb v roku 2010 boli najvýznamnejšími 

poloţkami spotreba materiálu 348 967,0 tis. eur a energie 95 602,0 tis. eur. V rámci sluţieb boli 
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vynaloţené náklady na opravu a udrţovanie v sume 168 484,7 tis. eur  a ostatné sluţby v sume 

555 974,0 tis. eur. Medzi ostatné sluţby patria najmä nájomné, doprava a prepravné sluţby, 

náklady na školenia, stráţnu sluţbu, telekomunikačné sluţby, poštovné a podobne.  Náklady na 

ostatné sluţby boli oproti roku 2009  o 21 402,0 tis. eur niţšie. 

Osobné náklady sú reprezentované najmä  mzdovými nákladmi, ktoré v agregovanom 

výkaze ziskov a strát  predstavujú sumu 1 586 694,0 tis. eur s prírastkom  52 221,0 tis. eur 

oproti roku 2009. Zákonné sociálne poistenie dosiahlo sumu 497 212,0 tis, eur a zákonné 

sociálne náklady sumu 241 430,0 tis. eur. 

Náklady na dane a poplatky dosiahli 11 741,0 tis. eur. Boli tvorené takmer výlučne 

 ostatnými daňami a poplatkami, ktoré sú tvorené najmä miestnymi daňami a poplatkami vo 

výške 6 428,8 tis. eur a daňou z nehnuteľnosti vo výške 5 310,9 tis. Eur. 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli tvorené nákladmi na odpísané pohľadávky 

vo výške 650 032,2 tis. eur a ostatnými nákladmi 1 757 408,7 tis. eur, ktoré tvorili najmä manká 

a škody, členské príspevky a podobne. 

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku boli vykázané vo 

výške 533 812,0 tis. eur a vytvorené rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti            

506 719,9 tis. eur. V porovnaní s rokom 2010 došlo k  poklesu tvorby opravných poloţiek 

z dôvodu zníţenia hodnoty majetku (najmä pohľadávok). Samotné pohľadávky vykazovali 

opravné poloţky vo výške 1 598 716,9 tis. eur vrátane vytvorených opravných poloţiek 

z predchádzajúcich rokov.   

Náklady na transfery a náklady  z odvodu príjmov  t.j.  náklady na poskytnuté beţné 

a kapitálové transfery subjektom verejnej správy boli  vo výške  32 901 388,0 tis. eur.  

Náklady z podnikateľskej činnosti dosiahli 902,0 tis. eur a z hlavnej činnosti 

41 113 021,0 tis. eur. 

Na strane výnosov štátnych rozpočtových organizácií predstavovali najvyššiu poloţku 

tradične daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 10 176 191,0 tis. eur, z toho daňové 

a colné výnosy štátu 9 914 821,0 tis. eur ( o 557 120,0 tis. eur menej neţ v roku 2009) a výnosy 

z poplatkov 261 370,0 tis. eur.   

V rámci ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti boli vykázané najmä výnosy 

z pokút, penále a úrokov z omeškania vo výške 69 837,2 tis. eur a ostatné výnosy vo výške  

551 254,9 tis. eur. Ostatné výnosy predstavuje najmä poistné plnenia, nájomné, dobropisy, 

inventúrne prebytky a náhrady za škodu.  
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Finančné výnosy dosiahli 786 568,0 tis. eur a v rámci nich dosiahli výnosové úroky 

sumu 91 755,8 tis. eur a výnosy z dlhodobého finančného majetku 659 104,5 tis. eur.  

Výnosy z prijatých beţných a kapitálových transferov v štátnych rozpočtových 

organizáciách dosiahli 22 676 118,0 tis. eur. Z toho tvorili výnosy z beţných transferov zo 

štátneho rozpočtu 7 296 156,0 tis. eur, výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 

500 335,0 tis. eur, výnosy z transferov od Európskych spoločenstiev 1 569 585,8 tis. eur 

a výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 13 226 595,5 tis. eur. 

 Výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahli 1 648,0 tis. eur a z hlavnej činnosti 

35 173 797,0 tis. eur. 

Štátne rozpočtové organizácie dosiahli za rok 2010 porovnaním výnosov a nákladov 

záporný účtovný výsledok po zdanení vo výške  5 938 732,0 tis. eur.  

 

4.2. Štátne finančné aktíva a pasíva v správe Ministerstva financií SR 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje štátne finančné aktíva 

ako peňaţné prostriedky na bankových účtoch štátnych rozpočtových a príspevkových 

organizácií, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu 

z poskytnutých návratných výpomocí, úverov a pôţičiek. 

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 2010 sa stav štátnych finančných aktív zvýšil o 2 609 160,1 tis. eur a stav 

záväzkov štátu vzrástol o 5 455 460,1 tis. eur. 

Celkový prehľad o vývoji tejto skupiny štátnych finančných aktív a pasív v roku 2010  

poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur): 

 
Stav  k 

31.12.2009 
Stav  k 

31.12.2010 
Zmena  

1.   Prostriedky štátu na účtoch v Štátnej pokladnici 2 970 280,7 4 626 617,6 1 656 336,9 

2.   Vládne pohľadávky voči zahraničiu 114 409,6 113 161,0 -1 248,6 

3.   Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 98 915,8 108 772,1 9 856,3 

4.   Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné  
      papiere a ostatné finančné investície 

158 714,0 166 092,4 7 378,4 

5.   Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné 
      finančné investície 

226 864,8 234 758,3 7 893,5 

6.   Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 743 468,7 640 268,1 -103 200,6 

7.   Ostatné pohľadávky  826 460,4 1 624 521,1 798 060,7 

8.   Pohľadávky voči podnikom 6 293,0 6 901,6 608,6 

9.  Časové rozlíšenie – náklady budúcich období 321 661,7 555 129,6 233 467,9 

10. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu 0,0 7,0 7,0 
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Štátne finančné aktíva celkom 5 467 068,7 8 076 228,8 2 609 160,1 

1.   Vládne záväzky voči zahraničiu – pôţičky 164 452,6 135 328,1 -29 124,5 

2.   Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB, a.s. 4 237,1 5 013,1 776,0 

3.   Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 8,6 9,3 0,7 

4.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov Štátneho  
fondu cestného hospodárstva (ŠFCH)  

120 588,4 118 030,8 -2 557,6 

5.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté 
MF SR 

252 485,8 241 768,6 -10 717,2 

6.   Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 20 827 109,7 25 457 315,8 4 630 206,1 

7.   Prevzaté záväzky od ŢSR, ŢS, a.s., EIB a RBRE 382 461,0 349 971,6 -32 489,4 

8.   Iné záväzky – refinančný systém 3 117 928,7 4 094 077,8 976 149,1 

9.   Záväzky z anonymných vkladov 29 807,1 28 531,4 -1 275,7 

10. Dôchodková reforma  75 507,4 0,0 -75 507,4 

Záväzky celkom: 24 974 586,4 30 430 046,5 5 455 460,1 

1.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

-18 215 139,8 -18 884 353,9 -669 214,1 

2. Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období 95 454,7 94 339,4 -1 115,3 

3.  Hospodársky výsledok účtovného obdobia -669 214,2 -85 731,9 583 482,3 

4.  Vnútorné zúčtovanie -718 148,1 -3 485 987,2 -2 767 839,1 

5.  Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -26 327,9 -21 702,5 4 625,4 

6.  Zúčtovanie odvodov  príjmov RO do rozpočtu  
     zriaďovateľa 

25 857,6 29 618,4 3 760,8 

Štátne finančné pasíva celkom  5 467 068,7 8 076 228,8 2 609 160,1 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Celkové medziročné zvýšenie stavu štátnych finančných aktív súvisí  s nárastom 

peňaţných prostriedkov štátu na účtoch v Štátnej pokladnici, depozít v komerčných bankách, 

pohľadávok voči podnikom a fyzickým osobám, pohľadávok prevzatých od  ČSOB, a.s., 

vkladov štátu v medzinárodných finančných inštitúciách a v tuzemských spoločnostiach,  

nákladov budúcich období hlavne vo forme časovo rozlíšeného diskontu k štátnym dlhopisom 

a štátnym pokladničným poukáţkam a zúčtovania transferov zo štátneho rozpočtu – Úrad na 

ochranu osobných údajov. Štátne finančné aktíva v priebehu roka 2010 poklesli vplyvom 

zníţenia stavu pohľadávok z návratných finančných výpomocí a vládnych pohľadávok voči 

zahraničiu. 

Na medziročné zvýšenie záväzkov, a tým aj štátneho dlhu o 5 455 460,1 tis. eur, malo 

podstatný vplyv emitovanie nových štátnych pokladničných poukáţok a štátnych dlhopisov.  

Na celkovom stave štátnych finančných aktív 8 076 228,8 tis. eur sa jednotlivé ich 

poloţky podieľali takto (v %): 
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Poloţka aktív 2009 2010 

Prostriedky na účtoch v Štátnej pokladnici  54,3 57,3 

Pohľadávky tuzemské 28,8 28,1 

Pohľadávky zahraničné 3,9 2,7 

Vklady štátu v tuzemsku a v zahraničí 7,1 5,0 

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období 

                                                             

5,9 6,9 

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Celkový stav záväzkov v sume 30 430 046,5 tis. eur v štruktúre tvorili (v %): 

Poloţka záväzkov 2009 2010 

Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 83,4 83,7 

Záväzky z refinančného systému so Štátnou pokladnicou 12,5 13,4 

Dôchodková reforma a záväzky z anonymných vkladov 0,4 0,1 

Ostatné záväzky tuzemské a zahraničné 3,7 2,8 

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 

4.2.1. Vývoj štátnych finančných aktív 

Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív za rok 2010 je zamerané na nasledovné 

oblasti: 

      stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici, 

      štátne finančné aktíva vo forme pohľadávok voči zahraničiu, 

      štátne finančné aktíva vo forme  vkladov a pohľadávok štátu voči  tuzemským 

spoločnostiam. 

4.2.1.1.   Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici 

V priebehu roka 2010 sa stav štátnych finančných aktív na účtoch v Štátnej pokladnici 

zvýšil o 1 656 336,9 tis. eur, ako o tom svedčí nasledovný prehľad (v tis. eur):  

Poloţka aktív 
Stav k 

31.12.2009 
 

Stav k 
 31.12.2010 

Zmena 

Účet exekučných platieb  3,9  18,3 14,4 

Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 961,0  955,4 -5,6 

Finančné náhrady z pozemkových úprav 892,1  970,0 77,9 

Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu 45 887,3  113 311,9 67 424,6 

Vkladový účet štátnych finančných aktív  5,1  25,4 20,3 

Účet dôchodkovej reformy 75 507,4  0,0 -75 507,4 

Účet splátok návratných finančných výpomocí 25 965,3  45 968,1 20 002,8 

Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 0,0  639,3 639,3 

Účet vládnych pohľ. a záv. prevzatých od ČSOB (CDZ) 0,0  49,5 49,5 

Účet  pre operácie ARDAL Štátny dlh - EUR 2 791 251,0  4 436 148,1 1 644 897,1 

Účet   pre operácie ARDAL Štátny dlh - USD 0,5  0,0 -0,5 

Účet pre anonymné vklady 29 807,1  28 531,6 -1 275,5 

Stav na účtoch v Štátnej pokladnici  s p o l u 2 970 280,7  4 626 617,6 1 656 336,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Stav prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív vedených v Štátnej pokladnici  

k 31.12.2010 vykazoval 4 626 617,6 tis. eur, čo predstavuje v porovnaní so začiatočným 

stavom  vo výške 2 970 280,7 tis. eur zvýšenie o 1 656 336,9 tis. eur. Na jednotlivých účtoch sa 

zaznamenal nasledujúci vývoj: 

      účet exekučných platieb: príjem na účte v celkovej výške 14,4 tis. eur predstavujú prevody 

finančných prostriedkov príslušných daňových úradov SR podľa Metodického pokynu č. 

67/2/2005, ktorý vydalo Daňové riaditeľstvo SR. Ide o  prevody zostatkov peňaţných 

prostriedkov súvisiacich  s inkasovanými exekučnými platbami  a  odplatou za postúpené 

pohľadávky. 

       finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií: zníţenie stavu o 5,6 tis. eur vyplýva z 

finančnej náhrady vyplatenej Ministerstvom financií SR fyzickým osobám pri mimosúdnych 

rehabilitáciách. 

       finančné náhrady z pozemkových úprav: na účet boli prijaté prostriedky v celkovej sume 

77,9 tis. eur. Ide o vrátenie príslušných finančných náhradových súm, ktoré  fyzické osoby 

vrátili štátu podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutí 

pozemkových úradov. 

       účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu: debetné operácie na tomto účte 

pozostávali z úhrad v sume  290,9 tis. eur z dôvodu nasledovných transakcií:   

- 183,2 tis. eur v prospech European Financial Stability Facility, Luxemburg na nákup 

akcií v súvislosti s navýšením základného imania spoločnosti v súlade s uznesením 

vlády SR č. 496 z 15.7.2010 a č. 597 z 8.9.2010, 

- 107,7 tis. eur Európskej investičnej banke, Luxemburg na poskytnutie záruky SR 

v prospech EIB na základe záručnej zmluvy medzi členskými štátmi EIB a EIB 

ohľadom úverov, ktoré poskytne EIB v prospech investičných projektov v štátoch 

Afriky, Karibiku, Pacifiku a v zámorských krajinách a územiach schválenej uznesením 

vlády SR č. 606 z 10.9.2008. 

Dôvodom prírastku prostriedkov na účte v sume 67 715,5 tis. eur bolo poukázanie  finančných 

prostriedkov z Fondu národného majetku na posilnenie štátnych finančných aktív. Konečný 

stav účtu bol 113 311,9 tis. eur. 
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 vkladový účet štátnych finančných aktív: stav sa  zvýšil o 20,3 tis. eur.  Celkový príjem na 

účte tvorili prijaté úhrady zo splácania  pohľadávok od  fyzických osôb. Konečný stav účtu bol 

25,4 tis. eur. 

      účet dôchodkovej reformy: začiatočný stav účtu bol 75 507,4 tis. eur a konečný stav účtu 

bol nulový. Začiatkom roka 2010 boli poskytnuté peňaţné prostriedky v sume 75 507,4 tis. eur 

Sociálnej poisťovni na krytie jej deficitu na základe § 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení. 

      účet splátok návratných finančných výpomocí: začiatočný stav účtu 25 965,3 tis. eur  sa  

v priebehu roka zvýšil o 20 002,8 tis. eur a k 31.12.2010 dosiahol 45 968,1 tis. eur. Na účte bol 

zaznamenaný prírastok zdrojov v sume 31 728,5 tis. eur, ktorý tvorili príjmy zo splátok 

návratných finančných výpomocí od mesta Košice v sume 1 383,1 tis. eur a od MH Invest, 

s. r.o. v sume 5 619,9 tis. eur, od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  za 

zrušené štátne fondy 1 526,7 tis. eur, splátky od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba 

v sume 21 908,0 tis. eur, návratný príspevok od fyzických osôb v sume 0,5 tis. eur, od 

Ministerstva zdravotníctva SR vrátenie nevyuţitých finančných prostriedkov od jednotlivých 

nemocníc v sume 1 290,3 tis. eur. 

Úbytok prostriedkov na účte v celkovej sume 11 725,7 tis. eur bol spôsobený 

poukázaním 720,0 tis. eur do medzinárodnej inštitúcie IDA,  Ministerstvu hospodárstva  SR 

1 047,5 tis. eur ako  vklad do základného imania MH Invest, s.r.o. a Ministerstvu dopravy pôšt 

a telekomunikácií SR 9 958,2 tis. eur v zmysle uznesenia vlády SR č. 705 z 1.10.2008 na 

dopravnú infraštruktúru; 

        účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil: začiatočný stav účtu bol nulový. 

Príjem na účet  v sume 639,3 tis. eur tvorili splátky istín z vládnych pohľadávok a úverov  

z krajín Alţírsko, Nikaragua a Albánsko. 

        účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB, a.s. (CDZ): stav účtu na 

začiatku roka  bol nulový. V priebehu roka bola na účet prijatá iba platba v sume 49,5 tis. eur 

ako splátka istiny vládneho úveru z dlţníckej krajiny Kambodţa.  

 účet pre operácie ARDAL Štátny dlh - EUR: začiatočný stav na účte bol 2 791 251,0  tis. 

eur.  Na účet boli prijaté peňaţné prostriedky  v sume 14 185 978,3 tis. eur, ktoré  tvorili:  

- 7 011 791,8 tis. eur emisia tuzemských dlhopisov vrátane prémie a alikvotného 

úrokového výnosu, 

- 2 401 451,7 tis. eur emisia tuzemských štátnych pokladničných poukáţok, 
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- 157 854,5 tis. eur  diskont, ktorého ekvivalent bol prevedený z výdavkového 

rozpočtového účtu na tento mimorozpočtový účet, 

- 812 920,0 tis. eur príjem z pôţičiek od komerčných bánk, 

- 3 801 959,7 tis. eur krátkodobé a dlhodobé pôţičky od Štátnej pokladnice 

z refinančného systému, 

- 0,6  tis. eur prevod zostatku peňaţných prostriedkov z účtu pre operácie ARDAL Štátny 

dlh – USD. 

Z účtu  bolo uhradených   12 541 081,2 tis. eur: 

- 2 824 296,8 tis. eur splátky tuzemských a zahraničných štátnych dlhopisov, 

- 89 258,4 tis. eur splátky istín úverov, 

- 2 091 839,1 tis. eur splátky istín štátnych pokladničných poukáţok, 

- 3 113 911,8 tis. eur splátky pôţičiek od Štátnej pokladnice z refinančných obchodov,  

- 2 791 251,0 tis. eur úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2009, 

- 1 586 260,0 tis. eur  poskytnuté pôţičky tuzemským bankám, 

- 44 264,1 tis. eur prevod AÚV a prémie na príjmový rozpočtový účet. 

Stav účtu k  31. 12. 2010  bol  4 436 148,1 tis. eur. 

        účet pre operácie ARDAL Štátny dlh - USD:  začiatočný stav na tomto účte bol 0,5 tis. 

eur/0,8 tis. USD. Tento zostatok peňaţných prostriedkov bol dňa 28.04.2010 prevedený na účet 

pre operácie ARDAL Štátny dlh – EUR prepočítaný kurzom tohto dňa. Stav na  účte k 31. 12. 

2010 vykazuje nulovú hodnotu. 

      na účte anonymných vkladov: stav peňaţných prostriedkov sa na konci roka 2010 zníţil 

o 1 275,5 tis. eur oproti začiatočnému stavu. Toto zníţenie predstavuje výplata náhrad 

zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. Zostatok účtu ku koncu roka 2010 predstavuje 

sumu 28 531,6 tis. eur. 

4.2.1.2.  Štátne finančné aktíva – Pohľadávky voči zahraničiu 

a) Stručný prehľad o stave vysporiadania civilných pohľadávok Slovenskej republiky  

voči zahraničiu  

Ruská federácia 

Dlh Ruskej federácie voči SR je splácaný na základe „Dohody medzi vládou 

Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlţenosti 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 
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a 23.7.2003. Reţim realizácie tovarových dodávok zo strany  Ruskej federácie je zakotvený 

v uznesení vlády SR č. 576 zo 16.06.2004. V roku 2010  neboli realizované ţiadne splátky 

dlţnej istiny  a ani  tovarové dodávky. Na základe tejto skutočnosti bol v r. 2010  pripravený 

nový splátkový kalendár pre roky 2011 aţ 2021, ktorý zástupcovia Národnej banky Slovenska 

a  Vnešekonombank Moskva podpísali aţ 04.01.2011. 

Ruská federácia – Krivoj Rog 

Pohľadávka je vedená voči Ruskej federácii samostatne. Ide o výstavbu 

Krivoroţského ťaţobného a opravárenského kombinátu tzv. „KŤUK“ na území Ukrajiny – 

Krivoj Rog. Vlastnícke vzťahy medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou však neboli doteraz 

vyriešené. Vec je riešená Ministerstvom hospodárstva SR.   

Alžírska demokratická  ľudová republika 

Pohľadávka vznikla z nesplateného úveru poskytnutého na základe úverovej dohody 

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alţírskej demokratickej 

ľudovej republiky podpísanej dňa 16. novembra 1984.   

ADĽR pokračuje v splácaní svojho záväzku v hotovosti a aj formou tovarových 

dodávok podľa splátkového kalendára stanoveného do roku 2010 na základe Medzivládnej 

úverovej dohody zo dňa 16.11.1984.  

Myanmarský zväz   

Splácanie dlhu Myanmarského zväzu voči SR prebiehalo v súlade so splátkovým 

kalendárom dohodnutým v  Zmluve o  úhrade pohľadávok Slovenskej  republiky 

v Myanmarskom zväze zo dňa 10.11.1994 a jej dodatkoch č. 1, 2 a 3 uzatvorených medzi MF 

SR a spoločnosťou Transakta, a. s. Bratislava. 

Vláda SR uznesením č. 812 zo dňa 18.11.2009 súhlasila s predčasným splatením dlhu 

Myanmaru voči Slovenskej republike do konca roku 2009, ktoré bolo navrhnuté v materiáli 

„Návrh ďalšieho postupu pri riešení pohľadávky Slovenskej republiky voči Myanmarskej 

republike“.  

Keďţe Myanmar v  r. 2009 predčasne nesplatil svoj dlh voči SR, pokračovalo jeho 

splácanie v r. 2010 v súlade so splátkovým kalendárom, zahŕňajúcim termín splatnosti do 

31.12.2010. Ani do tohto termínu však Myanmar svoj dlh nevyrovnal. Ďalší postup vymáhania 

zostatku dlţnej sumy rieši Dodatok č. 4 k hore uvedenej zmluve.     
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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. Termín poslednej splátky 

je stanovený k 28.04.2013.   

Kambodžské kráľovstvo 

Vysporiadanie pohľadávky SR sa realizuje bez problémov na základe Dohody medzi 

vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodţského kráľovstva o  reštrukturalizácii a  splatení 

dlhu Kambodţského kráľovstva voči Slovenskej republike zo dňa 6.11.2001. Splátkový 

kalendár je stanovený do konca októbra 2011. 

Albánska republika 

Albánsko svoj dlh voči SR spláca bez problémov v zmysle Dohody medzi vládou 

Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o reštrukturalizácii a splatení 

záväzku Albánskej republiky voči Slovenskej republike, ktorá bola podpísaná dňa 26.05.2005 

v Bratislave a platnosť nadobudla 18.11.2005. Podľa tejto dohody má byť dlh Albánskej 

republiky uhradený v desiatich splátkach  do roku 2014.    

býv. Zväzová republika Juhoslávia + Slovinsko 

Pohľadávka bývalej ČSFR voči bývalej ZRJ vznikla z titulu predbeţného vykonávania 

Platobnej dohody zo dňa 8. februára 1991, pohľadávka však nebola uznaná dlţníkom, resp. 

rozdelená medzi nástupnícke krajiny a ani externe rozdelená medzi SR a ČR. Pohľadávka nie je 

dlţníkom 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  voči ČĽR nie je úročená a nie je 

splácaná.         

Kubánska republika    

Problematika vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Kubánskej 

republike bola predmetom rokovania doposiaľ piatich uskutočnených zasadnutí medzivládnej 

slovensko-kubánskej zmiešanej komisie pre hospodársko-obchodnú a technickú spoluprácu.  
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V apríli 2009 sa uskutočnilo v Havane prvé zasadnutie Medzivládnej komisie pre 

hospodársku spoluprácu, ktorá bola zriadená na základe Dohody medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Kubánskej republiky zo dňa 6.10.2008. Počas zasadnutia sa uskutočnil rad 

bilaterálnych rokovaní o obchodných moţnostiach. V oblasti vysporiadania pohľadávok 

Slovenskej republiky voči Kubánskej republike neboli prijaté konkrétne závery.  

Kórejská ľudovodemokratická republika 

Slovenská republika k 31.12.2010 eviduje pohľadávku voči KĽDR, ale vzhľadom na 

komplikované politicko-ekonomické vzťahy s KĽDR, sa v posledných rokoch nedosiahol 

ţiadny pokrok v jej riešení.  

b) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery 

Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov civil na základe dohody doteraz spravuje 

pre Ministerstvo financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska.  V  priebehu   roka   2010   sa   ich   stav   zníţil   zo 114  409,6  tis. eur na 

113 161,0 tis. eur, čo predstavuje celkové zníţenie o 1 248,6  tis. eur. 

Vývoj vládnych pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný 

prehľad  (tis. eur):  
 

Poloţka aktív 
  

Stav k 
31.12.2009 

Stav k 
31.12.2010 

Zmena v 
roku 2010 

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe 
ČSOB, a.s. 

17 372,7 16 740,3 -632,4 

Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách 
– úvery 

3 847,4 3 920,3 72,9 

Ruská federácia - Krivoj Rog 3 847,4 3 920,3 72,9 

Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – 
úvery 

9 233,6 8 442,1 -791,5 

Alţírsko 8 379,2 8 430,0 50,8 

Alţírsko ( TRADE SERVICE, a.s., Bratislava ) 8,6 9,3 0,7 

Myanmar ( Barma )   845,8 2,8 -843,0 

 Špeciálne vládne pohľadávky – úvery 4 291,7 4 377,9 86,2 

Vládne úvery špeciál v XTR 4 291,7 4 377,9 86,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V roku 2010 v poskytnutých vládnych úveroch - civil do zahraničia, spravovaných ČSOB, a.s. 

došlo k zníţeniu stavu pohľadávky voči Myanmaru, u ostatných pohľadávkach  došlo k  

zvýšeniu z titulu predpisu úrokov.  
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Poloţka aktív 
  

Stav k 
31.12.2009 

Stav k 
31.12.2010 

Zmena v 
roku 2010 

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe 
NBS 

97 036,9 96 420,7 -616,2 

Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách-
úvery 

76 447,2 77 853,4 1 406,2 

Kuba 76 447,2 77 853,4 1 406,2 

Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – 
úvery 

20 589,7 18 567,3 -2 022,4 

Kambodţa 74,5 28,7 -45,8 

Nikaragua 13 321,2 10 782,5 -2 538,7 

Ruská federácia – konsolidovaný dlh 7 194,0 7 756,1 562,1 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V roku 2010 vo  vládnych úveroch - civil poskytnutých  do zahraničia spravovaných 

NBS došlo k zníţeniu ich celkového stavu. K najvýraznejšiemu zníţeniu pohľadávky o 2 538,7 

tis. eur došlo pri pohľadávke voči Nikaragujskej republike z dôvodu odpísania sumy 3 902,0 tis. 

eur z celkového dlhu podľa ustanovení platnej zmluvy. Predmetná pohľadávka bola v roku 

2010 zvýšená o predpis úrokov v sume 458,1  tis. eur, o kladný kurzový rozdiel v sume 1 076,4 

tis. eur  a zníţená o splátku istiny v sume 171,2 tis. eur v zmysle platného splátkového 

kalendára.  

K zvýšeniu stavu pohľadávok voči Kube o 1 406,2 tis. eur došlo z dôvodu predpisu 

úrokov v uvedenej výške, pri pohľadávke voči Ruskej federácii – konsolidovaný dlh došlo 

k  jej zvýšeniu o 562,1 tis. eur z dôvodu kurzového rozdielu. 

Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku 

2010 z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisu nových úrokov, kurzových rozdielov a ostatných 

zmien poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur): 

 Krajina dlţníka  
Stav  k 

31.12.2009 
 

Splátky istín 
 

Úroky 
predpis 

Kurzové  
rozdiely 

a ostatné  
zmeny 

Stav  k 
31.12.2010 
 

Zmena  
v  r. 2010 

Ruská federácia –Krivoj Rog 3 847,4 0,0 72,9 0,0 3 920,3 72,9 

Alţírsko 8 379,2 -104,7 223,3 -67,8 8 430,0 50,8 

Alţírsko – Trade Service  8,6 0,0 0,0 0,7 9,3 0,7 

Myanmar 845,8 -581,1 3,0 -264,9 2,8 -843,0 

Kuba 76 447,2 0,0 1 406,2 0,0 77 853,4 1 406,2 

Kambodţa 74,5 -49,5 0,0 3,7 28,7 -45,8 

Nikaragua 13 321,2 -171,2 458,1 -2 825,6 10 782,5 -2 538,7 

Ruská feder.- konsolid. dlh 7 194,0 0,0 0,0 562,1 7 756,1 562,1 

Vládne pohľ.-úvery špeciál 4 291,7 0,0 86,2 0,0 4 377,9 86,2 

S p o l u 114  409,6 -906,5 2 249,7 -2 591,8 113 161,0 -1 248,6 

Zdroj: Ministerstvo financií SR   
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c) Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 

Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz pre Ministerstvo 

financií  SR spravuje Československá obchodná  banka, a.s., Praha a Národná banka Slovenska. 

V priebehu  roka 2010 sa  ich  stav  98 915,8 tis. eur  celkovo  zvýšil o sumu 9 856,3 tis. eur,  

čo  podstatnou  mierou ovplyvnil predpis úrokov k pohľadávke voči bývalej  Juhoslávii a  

kurzové  rozdiely.   

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – prevzaté pohľadávky od ČSOB, a.s.  v správe 

ČSOB, a.s., Praha charakterizuje nasledovný prehľad (tis. eur):   

Poloţka aktív 
  

Stav k 
 

31.12.2009 

Stav k 
31.12.2010 

Zmena 
v  roku  
2010 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.  v správe 
ČSOB,  a.s. Praha 

67 711,0 77 468,3 9 757,3 

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 64 090,6 73 239,6 9 149,0 

Čína 7 737,1 9 180,1 1 443,0 

Juhoslávia 55 756,0 63 418,5 7 662,5 

Kórea 478,1 515,5 37,4 

Ruská federácia 40,8 40,8 0,0 

Slovinsko 78,6 84,7 6,1 

Pohľadávky v konvertibilných menách 3 620,4 4 228,7 608,3 

Albánsko 1 756,5 1 514,9 -241,6 

Alţírsko   1 033,9 1 818,9 785,0 

Kórea 830,0 894,9 64,9 

    
    

Poloţka aktív 
  

Stav k 
 

31.12.2009 

Stav k 
  

31.12.2010 

Zmena 
v  roku   
2010 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.  v správe 
NBS 

31 204,8 31 303,8 99,0 

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 18 356,1 18 356,1 0,0 

Kuba 18 356,1 18 356,1 0,0 

Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ 12 848,7 12 947,7 99,0 

Kuba (prekonvert. DEM) 12 848,7 12 947,7 99,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Zníţenie stavu v roku 2010 vykazuje pohľadávka voči Albánsku v konvertibilnej mene 

o 241,6 tis. eur, najmä v dôsledku splatenia časti dlţnej istiny pohľadávky v sume 363,4 tis. eur 

a splatenia časti dlţných úrokov v sume 31,8 tis. eur. Pohľadávka bola v roku 2010 zvýšená o 

predpis úrokov v sume 31,8 tis. eur a o kurzový rozdiel 121,8 tis. eur.  Pohľadávka voči 

Alţírsku bola v priebehu roku zvýšená na tovarovom účte istiny CS84 o  680,6  tis. eur voči 
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spoločnosti Lentimex International, s.r.o, Bratislava v  súlade s  platnou  mandátnou  zmluvou  

a  zvýšená  kurzovým  rozdielom o 104,4 tis. eur. 

Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2010 

z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisov nových úrokov, kurzových rozdielov a ostatných 

zmien poskytujú nasledovné údaje (tis. eur): 

Krajina dlţníka  
Stav k 

31.12.2009 
Splátky 

istín 
Úroky - 
predpis 

Kurzové 
rozdiely 

a ostatné 
 zmeny 

Stav k 
31.12.2010 

Zmena 
v  r. 2010 

Čína 7 737,1 0,0 0,0 1 443,0 9 180,1 1 443,0 

Juhoslávia 55 756,0 0,0 3 306,2 4 356,3 63 418,5 7 662,5 

Kórea 478,1 0,0 0,0 37,4 515,5 37,4 

Ruská federácia 40,8 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 

Slovinsko 78,6 0,0 0,0 6,1 84,7 6,1 

Albánsko 1 756,5 -363,4 31,8 90,0 1 514,9 -241,6 

Alţírsko 1 033,9 0,0 0,0 785,0 1 818,9 785,0 

Kórea 830,0 0,0 0,0 64,9 894,9 64,9 

Kuba 18 356,1 0,0 0,0 0,0 18 356,1 0,0 

Kuba ( DEM) 12 848,7 0,0 99,0 0,0 12 947,7 99,0 

S p o l u 98 915,8 -363,4 3 437,0 6 782,7 108 772,1 9 856,3 

Zdroj: Ministerstvo financií SR     

d) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

Aktíva Slovenskej republiky vo forme majetkových účastí štátu  v medzinárodných 

finančných inštitúciách sa medziročne zvýšili o 7 378,4 tis. eur.  Majetkové účasti štátu 

v medzinárodných finančných inštitúciách štátu vzrástli o 7 337,9 tis. eur. 

Zmena majetkových účastí v medzinárodných finančných inštitúciách nastala z týchto 

dôvodov: 

- zo štátnych finančných aktív boli pouţité peňaţné prostriedky na navýšenie majetkových 

účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách v celkovej výške 1 010,9 tis. eur, 

z toho v Európskej investičnej banke 107,7 tis. eur, vo Svetovej banke (IDA) 720,0 tis. eur 

a na navýšenie základného imania spoločnosti European Financial Stability Facility, 

Luxemburg sumu 183,2 tis. eur v súlade s uznesením vlády SR č. 486 z 15. júla 2010 a č. 

594 z 8. septembra 2010, 

- zvýšenie splateného kapitálu nastalo  v Európskej banke pre obnovu a rozvoj v sume 

4 310,0 tis. eur na základe uznesenia vlády SR č. 280 z 5. mája 2010, 
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- prepočet vkladov  z SDR/EUR a skutočnosť, ţe IDA eviduje stav vkladov v eur a SDR 

s protihodnotou v USD, čím sa majetkový podiel v tejto medzinárodnej inštitúcií zvýšil 

o 315,3 tis. eur, 

- kurzové rozdiely zúčtované k 31.12.2010 z devízových vkladov zvýšili eurovú 

protihodnotu majetkových účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách     

o 1 701,7 tis. eur. 

K zvýšeniu stavu dlhopisov Argentínskej republiky o 40,5 tis. eur došlo vplyvom 

kurzových rozdielov zúčtovaných k týmto cenným papierom k 31.12.2010. 

Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách  a cenných papierov vo 

vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka (v tis. eur): 

Poloţka aktív 
Stav k 

31.12.2009 
Stav k 

31.12.2010 
Zmena 

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách – spolu 158 196,9 165 534,8 7 337,9 

Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu 8 598,3 8 598,3 0,0 

Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 10 400,1 10 400,1 0,0 

Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD 10 370,0 11 180,1 810,1 

Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR 9 600,0 13 910,0 4 310,0 

Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 542,0 542,0 0,0 

Vklad do Európskej investičnej banky 30 210,3 30 318,0 107,7 

Vklad do základného imania spoločnosti EFSF 0,0 183,2 183,2 

Účasť v inštitúciách Svetovej banky 33 052,4 34 902,0    1 849,6 

v tom: eurová časť 22 631,2 23 666,5 1 035,3 

IBRD 15 544,7 15 544,7 0,0 

IDA     6 935,0 7 930,3 995,3 

IDA  - MDRI 120,0 160,0 40,0 

MIGA 31,5 31,5 0,0 

v tom: devízová časť 10 421,2      11 235,5 814,3 

IBRD 1 594,1 1 718,7 124,6 

IDA 5 217,7 5 625,4 407,7 

IFC 3 093,6 3 335,3 241,7 

MIGA 515,8 556,1 40,3 

Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný fond 292,0 292,0 0,0 

Dočasný zverenecký fond – IDA 988,0 1 065,3 77,3 

Vklad do Európskej investičnej banky – rezervný fond 54 143,8 54 143,8 0,0 

Dlhopisy Argentínskej republiky 517,1 557,6 40,5 

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, 
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu 

158 714,0 166 092,4 7 378,4 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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4.2.1.3.  Štátne finančné aktíva ako vklady štátu v tuzemských spoločnostiach  a ostatné 

finančné investície 

a) Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach 
spravovaných v rámci rozpočtovej kapitoly VPS došlo v roku 

2010 k nasledovným zmenám (v tis. eur): Poloţka aktív 

Stav 
k 31.12.2009 

Stav 
k 31.12.2010 

Zmena 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Bratislava 365,1 365,1 0,0 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 120 000,0 120 000.0 0,0 

Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1 660,0 1 660,0 0,0 

EXIMBANKA SR, Bratislava 100 000,0 100 000,0 0,0 

Mincovňa Kremnica, š.p. 4 806,5 12 700,0 7 893,5 

RVS, a.s.(Bankové zúčtov. centrum Slovenska, a.s.) 33,2 33,2 0,0 

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach spolu 226 864,8 234 758,3 7 893,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa zvýšili o 7 893,5 tis. eur. Zvýšila sa 

majetková účasť štátu v štátnom podniku Mincovňa Kremnica o sumu 7 893,5 tis. eur na 

základe zvýšenia jeho základného imania v súlade s Dodatkom č.12 k zakladateľskej listine 

Mincovne Kremnica, š.p. zo dňa 14. septembra 2010. 

Okrem majetkových účastí štátu spravovaných v kapitole VPS, spravovali  ostatné kapitoly 

štátneho rozpočtu v rámci dlhodobého finančného majetku majetkové účasti vo forme vkladov, 

akcií a cenných papierov podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. eur): 

 
Kapitola štátneho rozpočtu 

Stav k 
31.12.2009 

Stav k 
31.12.2010 

Zmena v 
roku 
2010 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR 52 087,1 52 087,1 0 

             Správa sluţieb diplomatického zboru, a.s. 50 364,4 50 364,4 0 

             Vklad do Správy sluţieb diplomatického zboru, a.s. 1 722,7 1722,7 0 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR 303 752,7 336 616,1 32 863,4 

             Národný ústav srdcových a ciev. chorôb, a.s., 
Bratislava 91 759,5 94 267,1 2 507,6 

             Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice 6 250,1 6 250,1 0 

             Nemocnica, Poprad, a.s. 22 483,0 22 483,0 0 

             Stredosl. ústav srdcových a ciev. chorôb, a.s., B. 
Bystrica . 18 442,2 18 442,2  0 

             Východoslov. onkologický ústav ,a.s., Košice 9 866,9 9 866,9 0 

             Východoslov. ústav srdcových a ciev. chorôb, a.s., 
Košice 24 126,9 24 126,9 0 

             Všeobecná zdravotná poisťovňa ,a.s. 130 824,1 161 179,9 30 355,8 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU 
A ŠPORTU  SR 33 300,1 33 300,6 0,5 

             Biont, a.s.  33 300,1 33 300,6 0,5 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 624 203,7 605 795,1 -18 408,6 

            ZŤS Výskumno - vývojový ústav Martin, a.s.( 
v konkurze) 2 671,9 0 -2 671,9 

            ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. ( v konkurze) 29 926,4 0 -29 926,4 
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Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Najväčšiu zmenu v majetkových účastiach štátu v roku 2010 predstavuje zvýšenie 

v majetkových podieloch kapitol Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR,    

            ZŤS TEES , a.s., Martin, (v konkurze) 24 632,5 0 -24 632,5 

            Transpetrol, a.s. 194 171,2 231 946,0 37 774,8 

            Javys, a.s. 36 447,0 36 447,0  0 

            MH Development, s.r.o. 38 704,1 38 704,1 0 

            MH Invest, s.r.o. 3 852,2 4 899,6 1 047,4 

            Slovak Telecom, a.s.  293 798,4 293 798,4 0 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA 
VIDIEKA SR  859,6 859,6 0 

            UniBanka, a.s. 859,6 859,6 0 

MINISTERSTVO DOPRAVY,VÝSTAVBY 
A REGIONÁLNEHO  ROZVOJA  SR 4 594 321,1 4 592 138,8 - 2 182,3 

           Ţelezničná spoločnosť Cargo, a.s. 401 646,4 401 646,4  0 

           Ţelezničná spoločnosť, a.s. 212 441,1 212 441,1 0 

           Slovenská pošta, a.s. 214 300,5 214 300,5 0 

           Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 993 674,2 2 993 740,6 66,4 

           Technická obnova a ochrana ţelezníc, a.s. Ţilina 7 212,5 7 212,5 0 

           Verejné prístavy, a.s. Bratislava 564 296,6 564 296,6 0 

           Letisko Sliač, a.s.  0 1 177,2 1 177,2 

           Letisková spoločnosť Ţilina, a.s. 2 982,2 2 982,2 0 

           Letisko Poprad - Tatry, a.s. 19 356,0 19 356,0 0 

           Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.  135 474,0 145 432,2 9 958,2 

           Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 19 546,2 17 147,0 -2 399,2 

           Letisko - Piešťany, a.s.  5 034,9 5 034,9 0 

           Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.  10 321,0 0 -10 321,0 

           Metro Bratislava, a.s. 5 182,7 5 182,7 0 

           Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava(v konkurze) 2 086,9 2 086,9 0 

           Poštová banka, a.s., Bratislava 84,1 84,1 0 

           Dopravná banka, a.s.(v konkurze) 663,9 0 -663,9 

           Dlhodobé pôţičky 17,9 17,9 0 

MINISTERSTVO OBRANY SR 86 480,6 104 406,6 17 926,0 

           Vojenský opravárenský podnik, Trenčín, a.s. 9 218,6 9 752,6 534,0 

           Vojenské zdravotnícke zariadenia, Piešťany, a.s. 16 331,6 16 331,6 0 

           Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. 2 625,0 2 625,0 0 

           Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 12 661,4 12 661,4 0 

           Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. 1 265,4 1 265,4 0 

           Letecké opravovne Trenčín , a.s. 24 467,9 25 119,3 651,4 

            Letisko Sliač, a.s. Sliač 899,6 0 -899,6 

           Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 017,4 0 -10 017,4 

            Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 8 993,7 36 651,3 27 657,6 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR 95 083,7 57 408,6 -37 675,1 

             Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 64 309,0 36 651,3 -27 657,7 

            Automobilové . opravovne MV SR, a.s., Bratislava 20 757,3 20 757,3 0 

            Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 017,4 0 -10 017,4 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR 2 049,3 2 049,3 0 

          Technická inšpekcia, a.s. Bratislava 2 049,3 2 049,3 0 

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR 2 793,9 2 793,9 0 

           Poľnonákup Tatry, a.s. Keţmarok 2 793,9 2 793,9 0 

ÚRAD PRE MORMALIZÁCIU,  METROLÓGIU A 
SKÚŠOBNÍCTVO SR 1 752,6 1 752,6 0 

           Biont, a.s. 1 752,6 1 752,6 0 

SPOLU 5 796 684,4 5 789  208,3 -7 476,1 
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naopak najväčší pokles zaznamenala kapitola Ministerstva vnútra SR a Ministerstva 

hospodárstva SR. 

K zmenám hodnôt dlhodobého finančného majetku v roku 2010 došlo najmä  vplyvom 

zvyšovania základného imania v obchodných spoločnostiach, zlúčením alebo zrušením 

spoločností, hodnoty podielov sa menili aj v dôsledku prevodov majetkových účastí štátu medzi 

kapitolami.  

Z vyššie uvedených dôvodov sa v porovnaní s r.2009 zvýšila majetková účasť v kapitole 

Ministerstva zdravotníctva SR o 32 863,4 tis. eur, ktoré zahŕňa  zvýšenie základného imania  

Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava o 2 507,6 tis. eur v dôsledku  

začlenenia Detského kardiocentra do štruktúry NÚSCH, a.s.  a 30 355,8 tis. eur  v súvislosti 

s bezodplatným prevodom správy majetkovej účasti štátu v Spoločnej zdravotnej poisťovni, a.s. 

z Ministerstva vnútra SR ( 33% akcií), Ministerstva obrany SR (33% akcií) a  Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ( 34% akcií) na Ministerstvo zdravotníctva SR. Spoločná 

zdravotná poisťovňa, a.s. sa v zmysle uznesenia vlády SR č. 684/2009 zo dňa 30.9.2009 zlúčila 

k 1.1.2010 so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. . 

V porovnaní s rokom 2009 sa zvýšila majetková účasť v kapitole Ministerstva obrany SR 

o 17 926,0 tis. eur z dôvodu uskutočnenia prevodu 50%- ného podielu obchodnej spoločnosti  

Nemocnice sv. Michala, a.s. z Ministerstva vnútra SR  na Ministerstvo obrany a zvýšením 

základného imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. o 651,0 tis. eur a spoločnosti 

Vojenský opravárenský podnik, a.s. Trenčín, a.s. o 534 tis. eur. Na základe uznesenia vlády SR 

č. 23/2009 došlo v priebehu roka 2010 k prevodu akcionárskeho podielu Ministerstva obrany 

SR v spoločnosti Letisko Sliač, a.s. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR ( - 899,6 tis. eur).  

V rámci kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR došlo  k zvýšeniu 

základného imania spoločnosti Letisko M.R. Štefánika - AIRPORT Bratislava, a.s. ( BTS) 

peňaţným vkladom vo výške 9 958,2 tis. EUR. Táto zmena bola schválená  mimoriadnym 

valným zhromaţdením spoločnosti dňa 22.1.2010 uznesením č. 02/2010. Tým sa Slovenská 

republika, ktorej práva a povinnosti vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR stala akcionárom spoločnosti so 49,73% podielom na jej základnom imaní. 

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a s. ( Slovenská 

republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) zo dňa 

22.12.2009 došlo k zmenám základného imania spoločnosti. Zvýšenie základného imania bolo 

vykonané v súlade uznesením vlády č. 881/2009 zo dňa 9.12.2009, a to nepeňaţným vkladom 

do majetku spoločnosti (pozemky a stavby bývalej správy Colného riaditeľstva SR). Celkový 
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vplyv zmien na základne imanie spoločnosti  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. predstavuje 

čiastku 66,4 tis. eur. Na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov uzatvorenej medzi 

Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja týkajúcich sa akcií Letiska Sliač, a.s. a mestom 

Zvolen a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja týkajúcich sa akcií Letiska Sliač, a.s.  a v zmysle Dohody o prevode správy majetkovej 

účasti štátu v letiskovej spoločnosti  Letisko Sliač, a.s. z Ministerstva obrany SR na 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa jediným akcionárom spoločnosti 

Letisko Sliač, a.s. stala Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  (1 177,2 tis. eur). Majetkové účasti v správe Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja, SR zaznamenali úbytok v hodnote 10 321,0 tis. eur 

v dôsledku zrušenia  spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa. a. s. a jej  zlúčením so 

spoločnosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava  a v dôsledku výmazu 

spoločnosti Dopravná banka, a. s. v konkurze z obchodného registra a odúčtovaní akcií 

v celkovej hodnote 663,9 tis. eur. Celková hodnota majetkových  účastí  kapitoly sa v roku 

2010 zníţila o 2 182,3 tis. eur.  

K výraznejšiemu poklesu majetkových účastí v obchodných spoločnostiach došlo v priebehu 

roka 2010 v kapitole  Ministerstva vnútra SR, a to o 37 675,1 tis. eur. Príčinou bolo zlúčenie 

Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (- 10 017,4 tis. 

eur) a bezodplatný prevod majetkovej účasti štátu v spoločnosti Nemocnice sv. Michala, a.s. na 

Ministerstvo obrany SR tak, aby bol dodrţaný percentuálny pomer 50%ného podielu na 

základnom imaní zúčastnených rezortov (-27 657,7 tis. eur).  

Majetkové účasti v správe Ministerstva hospodárstva SR zaznamenali  celkový úbytok 

v hodnote  18 408,6 tis. eur. V spoločnosti Transpetrol, a.s.  došlo ku zvýšení základného 

imania o 37 774,8 tis. eur z  dividend za r. 2003, 2004, 2005 a 2006 a bolo zvýšené základné 

imanie spoločnosti MH Invest, s.r.o. o 1 047,5 tis. eur z prevádzkových prostriedkov. Hodnota  

majetkového podielu v konkurze predstavuje v kapitole  Ministerstva hospodárstva SR sumu 

57 230,8 tis. eur. Jedná sa o o spoločnosti ZŤS Výskumno-vývojový ústav Martin, a.s., ZŤS 

Dubnica nad Váhom, a.s. a ZŤS TEES, a.s. Martin. Na predmetnú sumu bola  zúčtovaná 

opravná poloţka. 

Celková hodnota majetkových účastí kapitol štátneho rozpočtu k 31.12.2010 je 5 789 208,3 tis. 

eur a klesla oproti stavu k 312.12.2009 o 7 476,1 tis. eur.   
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b) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 

 

Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí 

a zrealizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v tis. eur): 

Poloţka aktív  
Stav k 

31.12.2009 
 

Stav k 
 31.12.2010 

Zmena 

Návratné finančné výpomoci  333 821,2  300 691,9 -33 129,3 

Zrealizované štátne záruky 409 647,5  339 576,2 -70 071,3 

Pohľadávky z návratných finančných 
výpomocí spolu 

743 468,7  640  268,1 -103 200,6 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Stav pohľadávok z  návratných finančných výpomocí sa v roku 2010 zníţil o 14 256,3 

tis. eur z dôvodu nasledovných splátok: 

 Mesto Košice splatilo sumu 1 383,1 tis. eur, 

 MH Invest, s r.o. splatilo celú výšku poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v sume 

5 619,9 tis. eur. 

Pohľadávka z návratnej finančnej výpomoci poskytnutá mestu Ţilina sa zníţila o sumu 7 253,3 

tis. eur odpisom tejto časti pohľadávky na základe uznesenia vlády SR č. 894 z 15.12.2010. 

Stav opravných poloţiek k pohľadávkam z návratných finančných výpomocí vo výške 18 873,0 

tis. eur zostal v roku 2010 zachovaný. 

Návratné finančné výpomoci zo zrealizovaných štátnych záruk sa v roku 2010 zníţili 

o 70 071,3 tis. eur z dôvodu odpisu pohľadávok štátu pre ich nedobytnosť v súlade s uznesením 

vlády SR č. 886 zo dňa 15.12.2010 v celkovej sume 48 163,3 tis. eur a splatenia istiny 

Vodohospodárskej výstavby, š.p. v sume 21 908,0 tis. eur. 

c) Pohľadávky SR voči podnikom 

Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok v rámci deblokácií voči iným 

subjektom charakterizuje nasledovný prehľad (tis. eur):  

Poloţka aktív 
Stav k 

31.12.2009 
Stav k 

 31.12.2010 
Zmena 

 

Istina pohľadávok SR voči podnikom: 6 143,5 6 743,4 599,9 

Kimex -  debl. Ruská federácia 1 687,0 1 818,8 131,8 

INTERGEO – deblokácia Tanzánia 427,6 507,3 79,7 

PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - deblokácia 
Mozambik 

603,6 650,8 47,2 

DAK MOVA - debl. Egypt 2 383,4 2 569,5 186,1 

Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 362,5 390,8 28,3 

Koospol Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 41,5 49,3 7,8 

Centrotex Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 202,8 240,6 37,8 

Transakta, a.s. Praha - bárterový obchod v Číne 46,6 55,3 8,7 
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Druţstvo Morava Zlín        365,1 433,2 68,1 

Unicoop, s.r.o.                     17,1 20,3 3,2 

Intercoop, s.r.o.                   6,3 7,5 1,2 

Úroky z omeškania: 149,5 158,2 8,7 

Sheerbonnet ZŤS, s.r.o., Martin - debl. Irán 110,5 119,2 8,7 

ARO Slovakia, s.r.o., Bratislava - debl. Rumunsko 39,0 39,0 0,0 

Spolu pohľadávky a úroky: 6 293,0 6 901,6 608,6 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

V roku 2010 sa stav  pohľadávok voči iným subjektom z titulu deblokácie 

zahraničných pohľadávok zvýšil o  608,6 tis. eur. Toto zvýšenie pohľadávok bolo 

ovplyvnené kurzovými rozdielmi. Pohľadávky nie sú splácané. 

d) Ostatné pohľadávky štátu 

O vývoji ostatných pohľadávok poskytuje údaje nasledovný prehľad (tis. eur):  

 

Poloţka aktív 
Stav k 

 31.12.2009 
Stav k 

 31.12.2010 
Zmena 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 3 841,8 8 172,4  4 330,6 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky 5 248,4 12 237,2  6 988,8 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – penále 10 188,5 2 712,5 - 7 476,0 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – pokuty 5 892,1 5 793,8 - 98,3 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka dotácie 672,3 672,3 0,0 

Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV – zastupiteľské úrady 5 788,7 5 788,7 0,0 

Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 597,5 597,5 0,0 

Pohľadávka voči peňaţným ústavom 812 920,0 1 586 260,0 773 340,0 

Pohľadávka voči peňaţným ústavom - úroky 303,4 2 384,9 2 081,5 

Pohľadávka z pozemkových úprav a mimosúdnych rehabilitácií 16,0 36,9 20,9 

Opravné poloţky k pohľadávkam -19 008,3 -135,1 18 873,2 

Ostatné pohľadávky spolu 826 460,4 1 624 521,1 798 060,7  

ZZddrroojj::  MMiinniisstteerrssttvvoo  ffiinnaanncciiíí  SSRR  

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových sa v roku 2010 zvýšil o 4 330,6 

tis.  eur v súvislosti s predpísaním pohľadávky štátu voči Úradu vlády SR vo výške 4 348,0 tis. 

eur, Ministerstvu pôdohospodárstva SR vo výške  9,8 tis. eur, Ministerstvu zdravotníctva SR vo 

výške 8,8 tis. eur, Obecnému úradu Domaníky vo výške 1,9 tis. eur a cirkvi Smrečany vo výške 

3,3 tis. eur. V prípade Ministerstva kultúry SR sa stav zníţil o 13,0 tis. eur a Úradu vlády SR 

o 28,2 tis. eur. 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky sa v roku 2010 zvýšil 

o 6 988,8 tis. eur v súvislosti s predpísaním úrokov voči Vodohospodárskej výstavbe, š.p. vo 

výške 9 749,5 tis. eur. Zároveň prišlo k zníţeniu úrokov v spoločnosti Pôdorys s.r.o. o 55,3 tis. 

eur a v spoločnosti PT Ţilina o sumu 2 705,4 tis. eur na základe uznesenia vlády SR č. 886 zo 
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dňa 15.12.2010 k návrhu na zníţenie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nedobytnosti 

niektorých pohľadávok štátu. 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových - penále sa zníţil o 7 476,0 eur z 

dôvodu zníţenia pohľadávky štátu voči  Šiestej realitnej spoločnosti s.r.o. v tejto výške  na 

základe uznesenia vlády SR č. 886 zo dňa 15.12.2010 k návrhu na zníţenie stavu štátnych 

finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu. 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových - pokuty sa v roku 2010 zníţil  

o 98,3 tis. eur z dôvodu splatenia pokút ministerstiev a obcí a zníţením stavu voči politickým 

stranám a hnutiam na základe uznesenia súdu. 

Stav pohľadávok voči peňaţným ústavom sa zvýšil vo forme istín  o 773 340,0  tis. eur 

a vo forme úrokov o 2 081,5 tis. eur. Tieto pohľadávky vznikli z peňaţných prostriedkov 

získaných z pôţičiek Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity od Štátnej pokladnice v rámci 

refinančného systému, ktorá ich deponovala v tuzemských a zahraničných bankách v domácej 

mene. 

Stav pohľadávok voči fyzickým osobám z pozemkových úprav a mimosúdnych 

rehabilitácií  sa zvýšil o 20,9 tis. eur z titulu vzniku nových pohľadávok voči fyzickým osobám. 

e) Náklady budúcich období 

 V rámci účtovnej závierky kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli v súlade 

s platnými postupmi účtovania vytvorené poloţky časového rozlíšenia  vo forme nákladov 

budúcich období v celkovej sume 555 129,6 tis. eur. Táto suma pozostáva z:  

     - akruálnej časti diskontu k tuzemským i zahraničným štátnym dlhopisom vo výške     

258 683,9 tis. eur, 

     - akruálnej časti diskontu k štátnym pokladničným poukáţkam vo výške 4 714,4 tis. eur, 

     - úroku vyplývajúceho z obchodu uzatvoreného medzi MF SR a Štátnou pokladnicou 

v rámci refinančného systému vo výške 291 731,3 tis. eur. 

4.3. Vývoj štátnych finančných pasív 

Štátne finančné pasíva sú tvorené záväzkami (ďalej nazývané aj „štátny dlh“) 

a ostatnými pasívami (v tis. eur). 

 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Poloţka 2006 2007 2008 2009 2010 

Vnútorný štátny dlh 17 123 906,6 17 811 694,1 19 821 187,0 18 620 758,5 24 644 190,0 

Zahraničný štátny dlh 3 816 263,7 4 879 628,1 4 399 436,0 6 353 827,9 5 785 856,5 

SPOLU: 20 940 170,3 22 691 322,2 24 220 623,0 24 974 586,4 30 430 046,5 

Index rastu reťazovitý 114,0 108,4 106,7 103,1 121,8 
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Celkový štátny dlh sa zvýšil oproti roku 2009 o 5 455 460,1 tis. eur, t.j. o 21,8 %. 

Z hľadiska jeho skladby, sa vnútorný dlh medziročne  zvýšil o 6 023 431,5 tis. eur, t.j. o 32,3 % 

a zahraničný dlh zníţil o 567 971,4, t.j. o 8,9 %.  

4.3.1. Vnútorný dlh 

 Stav vnútorného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad (v 

tis. eur):  

Poloţka pasív 
Stav 

k 31.12.2009 
Stav 

k 31.12.2010 
Zmena 

Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 14 220 420,4 19 019 936,1 4 799 515,7 

emit. v r. 1999 5,6 5,6 0,0 

emit. v r. 2000 243 818,3 0,0 -243 818,3 

emit. v r. 2001 1 108 600,0 843 416,6 -265 183,4 

emit. v r. 2002 304 523,6 304 523,6 0,0 

emit. v r. 2003 1 308 829,2 788 312,8 -520 516,4 

emit. v r. 2004 2 757 739,1 2 757 739,1 0,0 

emit. v r. 2005 1 327 760,0 1 327 760,0 0,0 

emit. v r. 2006 687 144,7 1 080 174,5 393 029,8 

emit. v r. 2007 2 696 924,3 1 369 164,3  -1 327 760,0 

emit. v r. 2008 1 327 760,0 1 327 760,0                 0,0 

emit. v r. 2009 2 457 315,6 2 999 610,7 542 295,1 

emit. v r. 2010 0,0 6 221 468,9 6 221 468,9 

Štátne dlhopisy na rehabilitácie  22,8 20,8 -2,0 

ŠPP emit. v r.2009 splatné v r. 2010 940 600,0  1 268 900,0 328 300,0 

Iné záväzky – refinančný systém  3 117 928,7 4 094 077,8 976 149,1 

Prevzaté záväzky od ŢSR a ŢS. a.s. 236 472,1 232 723,9 -3 748,2 

Prevzaté záväzky od ŢSR voči Tatrabanke, a.s. 5 663,5 1 888,3 -3 775,2 

Prevzaté záväzky od ŢSR voči J.P. Morgan  230 808,6 230 835,6 27,0 

Záväzky z anonymných vkladov  29 807,1         28 531,4 -1 275,7 

Záväzky z anonymných vkladov 29 807,1 28 531,4 -1 275,7 

Záväzky z dôchodkovej reformy 75 507,4 0,0       -75 507,4 

Záväzky z dôchodkovej reformy 75 507,4 0,0 -75 507,4 

Vnútorný štátny dlh spolu 18 620 758,5 24 644 190,0 6 023 431,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu 

k 01.01.2010 v sume 14 220 420,4 tis. eur pozostáva z nominálnej hodnoty 13 925 293,9 tis. 

eur a  akruálnych úrokov 295 126,5 tis. eur. 

Pôţičky z emisií štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu zvýšili štátny dlh 

o 4 799 515,7  tis. eur. Začiatočný stav štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu sa 

v priebehu roka zvýšil vplyvom vydania nových dlhopisov v nominálnej hodnote    7 044 463,4 
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tis. eur  a akruálnych úrokov v celkovej sume 504 990,3 tis. eur a zníţil vplyvom splátok istín 

v nominálnej hodnote v sume 2 324 242,6 tis. eur a splátok úrokov 425 695,4 tis. eur. Stav 

záväzkov štátu z emisií tuzemských dlhopisov ku koncu roku 2010 v nominálnej hodnote 

predstavoval 19 019 936,1 tis. eur. 

 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 zníţil o 2,0 tis. eur 

 splatením istiny v sume 1,7 tis. eur a úroku v sume 0,3 tis. eur. 

V priebehu roka 2010 boli na financovanie priebeţného schodku štátneho rozpočtu 

emitované štátne pokladničné poukáţky v nominálnej hodnote 2 420 700,0 tis. eur.                

Zároveň  boli v priebehu roka 2010 splatené štátne pokladničné poukáţky v nominálnej 

hodnote 2 092 400,0 tis. eur, ktoré boli emitované v rokoch 2009 a 2010. Stav záväzkov štátu 

z emisií štátnych pokladničných poukáţok sa tak ku koncu roku 2010 zvýšil o 328 300,0 tis. 

eur. 

 Začiatočný stav záväzkov voči Štátnej pokladnici vo výške 3 117 928,7 tis. eur  sa 

v priebehu roka zvýšil o  976 149,1 tis. eur z dôvodu zapojenia prostriedkov ES do 

refinančného systému a dosiahol tak ku koncu roka stav 4 094 077,8 tis. eur vrátane úrokov. 

Refinančný systém bol realizovaný prostredníctvom obchodov medzi MF SR, zastúpeným 

ARDAL  a ŠP. 

 Výrazný podiel na medziročnom zníţení  vnútorného štátneho dlhu vo výške 3 748,2 tis. 

eur majú splátky prevzatých záväzkov od Ţelezníc SR a Ţelezničnej spoločnosti, a.s.  

Z prevzatých záväzkov Ţelezníc SR sa v priebehu roka zrealizovali splátky istín v sume 3 773,3 

tis. eur, splátky úrokov  8 835,3 tis. eur a predpis  akruálneho úroku  8 860,4  tis. eur, čím sa  

štátny dlh zníţil ku koncu roka na 232 723,9 tis. eur. 

Záväzky štátu z anonymných vkladov k 31.12.2010 v sume 28 531,4 tis. eur súvisia 

s prevodom týchto anonymných vkladov obyvateľstva z komerčných bánk do  štátnych 

finančných aktív. Tieto záväzky sa v priebehu roka zníţili o 1 275,7 tis. eur z dôvodu výplat 

anonymných vkladov oprávneným osobám. 

Záväzky štátu voči Sociálnej poisťovni, z titulu prefinancovania dopadov dôchodkovej 

reformy na jej hospodárenie sa v priebehu roka zníţili o 75 507,4 tis. eur, čím záväzok voči 

Sociálnej poisťovni zanikol. 
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4.3.2. Zahraničný dlh 

V priebehu roka 2010 sa stav zahraničného štátneho dlhu zníţil zo 6 353 827,9 tis. eur 

na 5 785 856,5 tis. eur, čo predstavuje celkové zníţenie o 567 971,4 tis. eur.  

Stav zahraničného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad 

(v tis. eur):  

Poloţka pasív 
Stav 

k 31.12.2009  
Stav 

k 31.12.2010 
Zmena 

Vládne záväzky voči zahraničiu – pôţičky 164 452,6 135 328,1 -29 124,5 

Pôţička EFSAL od IBRD 147 591,6 127 056,9 -20 534,7 

Pôţička ERL od JEXIM BANK 4 835,1 1 975,5 -2 859,6 

Pôţička RUK BA od RB RE 1 438,3 1 026,4 -411,9 

Pôţička PRSD od IBRD 3 281,5 2 777,3 -504,2 

Pôţička TEZSS od RB RE 3 289,7 2 492,0 -797,7 

Pôţička PTĽK/HCTA od IBRD 4 016,4 0,0 -4 016,4 

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB, a.s.  
(v nekonvertibilných  menách) 

4 237,1 5  013,1       776,0 

Čína 4 106,6 4 872,4 765,8 

Irán 130,5 140,7 10,2 

Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych 
úverov 

8,6 9,3 0,7 

Alţírsko ( Trade Servis, bývalý TECHNOPOL ) 8,6 9,3 0,7 

Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 120 588,4 118 030,8 -2 557,6 

Európska investičná banka II – EIB II 7 632,1 5 088,1 -2 544,0 

Európska investičná banka III – EIB III 21 930,4 14 620,3 -7 310,1 

Európska investičná banka IV – EIB IV 24 786,3 22 630,9 -2 155,4 

Japan Bank for International Cooperation – JBIC 66 239,6 75 691,5 9 451,9 

Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR a EIB 252 485,8 241 768,6       -10 717,2 

 Európská investičná banka - EIB V 23 049,8 21 342,4 -1 707,4 

 Európská investičná banka - EIB VI 68 695,3 66 794,6 -1 900,7 

 Európská investičná banka - EIB VII 96 334,3 96 334,3 0,0 

 Európská investičná banka - EIB VIII 14 210,4 7 096,6 -7 113,8 

 Európská investičná banka - EIB IX 50 196,0 50 200,7 4,7 

Záv. vyplývajúce z prevzatia úverov od ŢSR  
a ŢS, a.s. 

 91 373,5 71 068,3 -20 305,2 

Prevz. záv. od ŢSR a ŢS, a.s. voči EIB 91 373,5         71 068,3 -20 305,2 

Záväzky voči EIB 37 146,3 34 053,0 -3 093,3 

Prevz. záv. od sp.METRO a.s. voči  EIB 37 146,3 34 053,0 -3 093,3 

Záväzky voči  RBRE 17 469,1 12 126,4 -5 342,7 

Prevz. záv. od SVP š.p. B. Bystrica voči RBRE 17 469,1 12 126,4 -5 342,7 

Štátne dlhopisy vydané v zahraničí – EUR 5 666 066,5 5 168 458,9 -497 607,6 

emit. v roku 2000  526 368,2 0,0 -526 368,2 

emit. v roku 2004  1 027 739,7 1 027 739,7 0,0 

emit. v roku 2006  1 030 684,9 1 030 684,9 0,0 
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emit. v roku 2007  1 027 568,5 1 027 568,5 0,0 

emit. v roku 2009  2 053 705,2 2 082 465,8 28 760,6 

Zahraničný štátny dlh spolu 6 353 827,9 5 785 856,5     - 567 971,4 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

K najvýraznejšiemu zníţeniu zahraničného štátneho dlhu o 29 124,5 tis. eur došlo pri 

pôţičkách od zahraničných bánk.  

Prehľad o zmenách zahraničného štátneho dlhu v roku 2010 z hľadiska vplyvu splátok 

istín a úrokov, predpisov nových úrokov, kurzových rozdielov poskytujú nasledovné údaje        

(v tis. eur): 

Krajina dlţníka  
Stav  k 

31.12.2009 
Splátky 

istín  
Splátky 
úrokov 

Úroky  
predpis 

Kurzové 
rozdiely 

Stav  k 
31.12.2010 

Zmena  
v  r. 2010 

Vládne záväzky voči 
zahraničiu – pôţičky 

164 452,6 -29 663,3 -2 227,6 2 035,0 +731,3 135 328,1 -29 124,5 

Pôţička EFSAL od 
IBRD 

147 591,6 -20 400,0 -1 917,5 1 782,8 0,0 127 056,9 -20 534,7 

Pôţička ERL od JEXIM 
BANK 

4 835,1 -3 539,0 -168,2 116,3 +731,3 1 975,5 -2 859,6 

Pôţička RUK BA od 
RB RE 

1 438,3 -409,6 -39,1 36,8 0,0 1 026,4 -411,9 

Pôţička PRSD od 
IBRD 

3 281,5 -502,8 -40,5 39,1 0,0 2 777,3 -504,2 

Pôţička TEZSS od RB 
RE 

3 289,7 -797,7 -37,7 37,7 0,0 2 492,0 -797,7 

Pôţička PTĽK/HCTA 
od IBRD 

4 016,4 -4 014,1 -24,6 22,3 0,0 0,0 -4 016,4 

Zahraničné záväzky 
prevzaté od ČSOB, 
a.s.  
(v nekonver.  
menách) 

4 237,1 0,0 0,0 0,0 +776,0 5  013,1 776,0 

Čína 4 106,6 0,0 0,0 0,0 +765,8 4 872,4 765,8 

Irán 130,5 0,0 0,0 0,0 +10,2 140,7 10,2 

Záväzky voči 
podnikom zo zahr. 
vládnych úverov 

8,6 0,0 0,0 0,0 +0,7 9,3 0,7 

Alţírsko ( Trade Servis, 
bývalý TECHNOPOL ) 

8,6 0,0 0,0 0,0 +0,7 9,3 0,7 

Záväzky vyplývajúce 
z úverových vzťahov 
ŠFCH 

120 588,4 -16 909,7 -4 181,2 3 968,5 +14 564,8 118 030,8 -2 557,6 

Európska investičná 
banka II – EIB II 

7 632,1 -2 500,0 -411,3 367,3 0,0 5 088,1 -2 544,0 

Európska investičná 
banka III – EIB III 

21 930,4 -7 200,0 -1 028,5 918,4 0,0 14 620,3 -7 310,1 

Európska investičná 
banka IV – EIB IV 

24 786,3 -2 125,0 -1 158,8 1 128,4 0,0 22 630,9 -2 155,4 

Japan Bank for 
International 
Cooperation – JBIC 

66 239,6 -5 084,7 -1 582,6 1 554,4 +14 564,8 75 691,5 9 451,9 
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Záväzky vyplývajúce 
zo zmluvy medzi MF 
SR a EIB 

252 485,8 -10 571,1 -8 969,6 8 823,5 0,0 241 768,6 -10 717,2 

 Európská investičná 
banka - EIB V 

23 049,8 -1 687,5 -895,1 875,2 0,0 21 342,4 -1 707,4 

 Európská investičná 
banka - EIB VI 

68 695,3 -1 883,6 -2 472,4 2 455,3 0,0 66 794,6 -1 900,7 

 Európská investičná 
banka - EIB VII 

96 334,3 0,0 -4 531,5 4 531,5 0,0 96 334,3 0,0 

 Európská investičná 
banka - EIB VIII 

14 210,4 -7 000,0 -586,1 472,3 0,0 7 096,6 -7 113,8 

 Európská investičná 
banka - EIB IX 

50 196,0 0,0 -484,5 489,2 0,0 50 200,7 4,7 

Záv. vyplývajúce 
z prevzatia úverov od 
ŢSR a ŢS, a.s. 

91 373,5 -20 000,0 -4 405,5 4 100,3 0,0 71 068,3 -20 305,2 

Prevz. záv. od ŢSR 
a ŢS, a.s. voči EIB 

91 373,5 -20 000,0 -4 405,5 4 100,3 0,0 71 068,3 -20 305,2 

Záväzky voči EIB 37 146,3 -2 998,3 -1 436,6 1 341,6 0,0 34 053,0 -3 093,3 

Prevz. záv. od 
sp.METRO a.s. voči  
EIB 

37 146,3 -2 998,3 -1 436,6 1 341,6 0,0 34 053,0 -3 093,3 

Záväzky voči  RBRE 17 469,1 -5 342,8 -86,9 87,0 0,0 12 126,4 -5 342,7 

Prevz. záv. od SVP 
š.p. B. Bystrica voči 
RBRE 

17 469,1 -5 342,8 -86,9 87,0 0,0 12 126,4 -5 342,7 

S p o l u 687 761,4 -85 485,1 -21 307,4 20 355,9 +16 072,8 617 397,6 -70 363,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR   

Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí k 01.01.2010 

v sume 5 666 066,5 tis. eur pozostáva z nominálnej hodnoty  5 500 000,0 tis. eur a akruálnych 

úrokov 166 066,5 tis. eur. 

Záväzok zo štátnych dlhopisov sa medziročne zníţil o 497 607,6 tis. eur vplyvom  

splátky istiny v zahraničí v nominálnej hodnote  500 000,0 tis. eur a o splátky úrokov 

v celkovej sume 224 368,8 tis. eur a zvýšil o akruálny predpis úroku 226 761,2 tis. eur. Stav 

záväzkov zo zahraničných štátnych dlhopisov k 31.12.2010 v nominálnej hodnote predstavuje 

5 168 458,9 tis. eur.    
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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 31.12.2010 

   v tis. eur 

Poloţka aktív 
Stav  k 

31.12.2009 
Stav  k 

31.12.2010 
Zmena 

Pohľadávky z poskytnutých NFV a penále 333 956,3 319 700,0 -14 256,3 

      

a)  Pohľadávky z poskytnutých NFV - istina  333 821,2 319 564,9 -14 256,3 

Rok 1990 18 827,6 18 827,6 0,0 

Severoslovenské tehelne a.s. Ţilina v likv. 395,0 395,0 0,0 

FERENIT Nitra a.s. 1 079,9 
 

1 079,9 
 

0,0 

Lom cementáreň vápenka, Nové Mesto nad Váhom 756,8 756,8 0,0 

Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v konkurze, 
Levice 

126,0 126,0 0,0 

Strana slobody - KSÚ 2,1 2,1 0,0 

ZŤS  Nová  Dubnica 89,6 89,6 0,0 

Závody ťaţkého strojárstva Bardejov 300,4 300,4 0,0 

Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice 614,1 614,1 0,0 

Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 2 107,8 2 107,8 0,0 

ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 3 498,6 3 498,6 0,0 

ZŤS Turčianske strojárne, a.s. v konkurze,  Martin 6 240,5 6 240,5 0,0 

Správa v štátnych hmotných rezerv   3 238,1 3 238,1 0,0 

ZŤS  Prakovce, š.p. v likvidácii 378,7 378,7 0,0 

Rok 1991 47,7 47,7 0,0 

K + S MANAGEMENT, s.r.o. Ţilina 33,2 33,2 0,0 

ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 14,5 14,5 0,0 

Rok 1994 29,5 29,5 0,0 

Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii 29,5 29,5 0,0 

Rok 1996 99,6 99,6 0,0 

ZUTE s.r.o. Povaţská Bystrica 99,6 99,6 0,0 

Rok 2002 10 488,3 9 105,2 -1 383,1 

Mesto Košice 10 488,3 9 105,2 -1 383,1 

Rok 2003 42,9 42,9 0,0 

Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 42,9 42,9 0,0 

Rok 2004 27 451,4 20 198,1 - 7 253,3 

Ţilina  1 27  451,4 198,120  20 198,1 -7 253,3 

Rok 2005 17 573,1 17 573,1 0,0 

Mesto Ţilina 17 573,1 17 573,1 0,0 

Rok 2007 11 020,3 11 020,3 0,0 

MH Invest, s.r.o. 11 020,3  11 020,3 0.0 

Rok 2008 4 813,1 4 813,1 0,0 

Bratislavský samosprávny kraj  4 813,1 4 813,1 0,0 

Rok 2009 243 427,7 237 807,8 -5 619,9 

Mesto Ţilina 1 931,9 1 931,9 0,0 

MH Invest, s.r.o. 5 619,9 0,0 -5 619,9 

Ţelezničná spoločnosť Cargo  165 969,6 165 969,6 0,0 

Ţeleznice SR 69 906,3 69 906,3 0,0 

b) Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné výpomoci 135,1 135,1 0,0 
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Lom cementáreň vápenka s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 4,7 4,7 0,0 

ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 29,0 29,0 0,0 

FERRENIT Nitra 33,5 33,5 0,0 

K + S MANAGEMENT, s.r.o. Ţilina 66,4 66,4 0,0 

TSZ Levice 1,5 1,5 0,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Tabuľka č. 2 – Prehľad pohľadávok zo zrealizovaných záruk podľa príjemcov  

spolu s úrokmi a penále – zostatok k 31.12.2010 

   v tis. eur 

Položka aktív 
Stav k 

31.12.2009 

Stav k 

31.12.2010 
Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, úroky,  

penále 
424 949,2 354  390,7 -70 558,5 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 409 647,5 339  576,2 -70 071,3 

Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 4 750,2 0,0 -4 750,2 

IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské Michaľany  892,3 892,3 0,0 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  307 106,2 285  198,2 -21 908,0 

ORWEL, š.p. v likv.  Námestovo 763,1 0,0 -763,1 

ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo   1 526,9 1 526,9 0,0 

LUNA, š.p. v likv. Nitra 863,1 863,1 0,0 

Pleta Móda, a.s. v konkurze  Banská Štiavnica 2 021,8 2 021,8 0,0 

TOPEX, a.s. v likv. Vranov nad Topľou  829,8 829,8 0,0 

CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze  6 638,8 6 638,8 0,0 

Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 132,8 0,0 -132,8 

PT, a.s. v konkurze Ţilina  42 517,2 0,0 -42 517,2 

ZŤS, a.s. v konkurze  Dubnica nad Váhom  15 726,7 15 726,7 0,0 

Pozemné stavby, š.p.  v likv. Banská Bystrica 3 365,7 3 365,7 0,0 

ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 19 352,1 19 352,1 0,0 

CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze  Stará Turá 2 904,5 2 904,5 0,0 

OTF, a.s. v konkurze Niţná 200,9 200,9 0,0 

ZŤS, š.p. v likv. Rimavská Sobota 55,4 55,4 0,0 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - úroky 5 248,4 12 237,2 6 988,8 

TOPEX, a.s. v likvid. Vranov nad Topľou 422,3 422,3 0,0 

PT, a.s. v konkurze Ţilina  2 705,4 0,0 -2 705,4 

IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské. Michaľany 269,7 269,7 0,0 

CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze  258,8 258,8 0,0 

Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 55,3 0,0 -55,3 

ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom 644,8 644,8 0,0 

ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 892,1 892,1 0,0 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 2002 0,0 9 749,5 9 749,5 

Pohľadávky z  realizovaných štátnych záruk - penále 10 053,3 2 577,3 - 7 476,0 

Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 7 476,0 0,0 -7 476,0 

LUNA, š.p. v likv. Nitra 103,2 103,2 0,0 

Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica 769,5 769,5 0,0 

ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo 1 704,6 1 704,6 0,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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TTaabbuuľľkkaa  čč..  33  PPrreehhľľaadd  ppoosskkyyttnnuuttýýcchh  zzáárruukk  ppooddľľaa  pprrííjjeemmccoovv  ––  zzoossttaattookk  kk  3311..1122..22001100  

 
    v tis. eur 

Záruky poskytnuté v roku 2000     

Organizácia Záručná 
listina 

Druh 
záruky 

Mena Suma v EUR 
k 31.12.2010 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Istina EUR 11 575,5 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Úrok EUR 1 540,4 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Istina EUR 875,0 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Úrok EUR 136,5 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Istina EUR 2 187,5 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Úrok EUR 401,8 

    16 716,7 

     

Záruky poskytnuté v roku 2003      

Organizácia Záručná 
listina 

Druh 
záruky 

Mena Suma v EUR 
k 31.12.2010 

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 istina EUR 13 270,9 

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 úrok EUR 4 705,6 

    17 976,5 
     

Záruky poskytnuté v roku 2004     

Organizácia Záručná 
listina 

Druh 
záruky 

Mena Suma v EUR 
k 31.12.2010 

Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 istina EUR 7 272,7 

Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 úrok EUR 1 499,4 

    8 772,1 

     

Spolu:   EUR 43 465,3 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

     

 

4.4.  Bilančný účet a zúčtovacie vzťahy v rámci verejnej správy 

V rámci kapitoly VPS (Všeobecná pokladničná správa) sa vykazuje účtovný okruh štát, ktorý 

účtuje o bilančnom účte a zúčtovacích vzťahoch v rámci verejnej správy.   

Bilančný účet sa vykazuje za účtujúcu jednotku MF SR ŠTÁT v súvahe na strane pasív 

v poloţke Bankové úvery a výpomoci na účte 221 – Bankové účty. Na tomto účte je vykázaný  

schodok štátneho rozpočtu za príslušný rok. Schodok  štátneho rozpočtu vykázaný                     

k 31. 12. 2010  predstavuje sumu 4 436 148,1 tis. eur.  
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Schodok štátneho rozpočtu vykázaný k 31. 12. 2009 v sume 2 791 250,9 tis. eur, bol uhradený  

finančnými prostriedkami  z emitovaných štátnych dlhopisov vo výške 2 791 250,9 tis. eur. 

Nakoľko bilančný účet vykazuje pasívny zostatok, boli na tento účet  zaúčtované zostatky 

príjmových a výdavkových účtov štátneho rozpočtu v súlade s platnými postupmi účtovania  na 

stranu pasív súvahy. 

                                                                                                                      v tis. eur 

 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 

Bilančný účet ( účet 221 – Bankové účty ) 2 791 250,9 4 436 148,1 

Zúčtovanie  transferov  štátneho rozpočtu           

( účet 353) 
11 265 957,8 9 829 886,5 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 

organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

 (účet 351) 

2 201 278,5 1 889 214,4 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Zúčtovacie vzťahy realizované na účtoch 353 predstavujú transferové vzťahy 

z poskytnutých kapitálových transferov od zriaďovateľa pre rozpočtové a príspevkové 

organizácie v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. Zúčtovacie vzťahy realizované na 

účtoch 351 predstavujú nevyinkasované pohľadávky rozpočtových organizácii štátu, ktorých 

úhrada sa predpokladá v nasledujúcich obdobiach.  

Špecifickou operáciou bol zúčtovací vzťah ,vyplývajúci z novely zákona č. 171/2005 Z. 

z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, uskutočnený vo 4. štvrťroku 2010 

s obchodnou spoločnosťou TIPOS, a. s., zaúčtovaný ako pohľadávka vo výške 20 000,0 tis. eur.  
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5. Prehľad o poskytnutých úľavách 

5.1. V pôsobnosti daňových orgánov 

5.1.1. Povolené odklady a platenie dane v splátkach  

 

Na základe ţiadostí daňových subjektov, ktoré sa rozhodli v roku 2010 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 38 odkladov platenia dane/daňového 

nedoplatku a v 22 prípadoch bolo povolené platenie dane/daňového nedoplatku v splátkach 

v celkovej výške  3 231,5 tis. eur (v roku 2009: 13 060,0 tis. eur). 

Z uvedených povolených odkladov a splátok v roku 2010 prešla lehota splatnosti 

odkladu resp. splátok  do roku 2011 v dvadsiatich prípadoch vo výške 1 374,7 tis. eur. 

Prehľad o povolených odkladoch a splátkach dane/daňového nedoplatku v roku 2010 

v členení na fyzické a právnické osoby poskytujú nasledovné údaje: 

                                                                                                             (v tis. eur) 

   Právna forma 
Odklad platenia dane Zaplatenie dane v splátkach 

počet    suma  počet suma 

Fyzické osoby 2      24,8  6 142,3 

Právnické osoby 36 2 413,1 16 651,3 

Spolu 38 2 437,9 22 793,6 

              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 

2010 odpustený v 43 prípadoch v celkovej výške 56,3 tis. eur (v roku 2009: 94,3 tis. eur) podľa 

nasledujúceho prehľadu: 

Druh dane 
Počet 

odpustení 
Suma 

v tis. eur 

Daň z príjmu FO z podnikania, z inej samostatne 
zárobkovej činnosti a z prenájmu  

17 39,5 

Dane z daňovej sústavy platnej do roku 1992 3 3,6 

Cestná daň  3 0,9 

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 20 12,3 

Spolu 43 56,3 

                       Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR  
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5.1.3. Výška povolených úľav z úroku a sankcií 

 

Daňové orgány poskytli v  roku 2010  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 5 382 prípadoch v celkovej výške 

3 111,7 tis. eur (v roku 2009: 3 240,0 tis. eur).  

                                                                                                                                         

Druh dane 
Pokuty Zvýšenie dane 

Penále, sankčný 
úrok 

  počet tis. eur počet tis. eur počet tis. eur 

DPFO 2 299 189,8 0 0 297 1 030,8 

DPPO 243 297,1 0 0 194 102,2 

DPH 1 024 576,9 11 9,4 396 492,7 

SD 1 3,3 0 0 0 0 

CD,DMV 165 57,0 0 0 105 35,9 

Daň z dedičstva 0 0 0 0 4 1,7 

Daň z darovania 0 0 0 0 2 1,1 

Daň z PPN 18 9,0 0 0 116 261,6 

Dane zrušené 0 0 1 0,2 0 0 

Pokuty v daň. konaní 461 33,4 0 0 0 0 

Pokuty za ERP 44 9,4 0 0 0 0 

Daň vybraná zráţkou  1 0,2 0 0 0 0 

SPOLU 4 256 1 176,1 12 9,6 1 114 1 926,0 

        Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

 

5.2. V pôsobnosti colných orgánov 

 

5.2.1. Povolené odklady a platenie dane v splátkach 
 
 

Colné úrady evidovali k 31.12.2010 odklady a splátky pohľadávok v celkovej výške 

31,0 tis. eur, z toho  splátky  vo výške 4,9 tis. eur a odklady 26,1 tis. eur. Ich štruktúra v členení 

podľa druhu dane je nasledovná (v eur):  

                                                                                                                                                                                  

  CLO 
 

SPD 
 

DPH 
 

CELKOM 
 

  
počet 

rozhod. 
výška                            

pohľadávky  
počet 

rozhod. 
výška                                   

pohľadávky  
počet 

rozhod. 
výška                                          

pohľadávky 
počet 

rozhod. 
výška                         

pohľadávky  

Odklad 
platenia  

1 11 129 0 0 1 14 914 2 26 043 

Povolenie 
splátok    

0 0 1 4 917 0 0 1 4 917 

S P O L U 1 11 129 1 4 917 1 14 914 3 30 960 

   Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
 

V samotnom roku 2010 boli splátky povolené v čiastke 10,1 tis. eur a poskytli ich 

Colný úrad Banská Bystrica (0,3 tis. eur) a Colný úrad Ţilina (9,8 tis. eur), a to podľa § 59 ods. 
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1 zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov na spotrebnej dani. 

Odklady vo výške 200,2 tis. eur v roku 2010 poskytli Colný úrad Trenčín (26,0 tis. eur 

na cle a dani z pridanej hodnoty) a Colný úrad Trnava (174,2 tis. eur na spotrebnej dani 

z liehu). 

5.2.2. Výška odpustených  daňových  nedoplatkov 
 

Colné orgány odpustili za 12 mesiacov roku 2010 platby v celkovej výške 126,0 tis. eur, 

z toho 47,9 tis. eur podľa § 103 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

neskorších predpisov a 78,1 tis. eur podľa colných predpisov.  

Štruktúra odpustených platieb bola nasledujúca: 

                                                                                  

Druh príjmu 
Odpustená platba 

v tis. eur 
 

CLO 46,4 

SPD podľa ZoSD      0,1 

DPH 12,1 

Iné (úroky podľa CZ) 19,7 

Iné (sankcie ) 47,7 

S P O L U 126,0 

                                       Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 

5.2.3. Vrátené platby 

 

Colné orgány vrátili v roku 2010 platby v celkovej výške 19 474,6 tis. eur. Podľa 

ustanovení colných predpisov sa vrátili deklarantom platby vo výške  4 576,1 tis. eur a v zmysle 

daňových predpisov 14 898,5 tis. eur.  

Štruktúra vrátených platieb bola nasledujúca: 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 

Druh príjmu 
Vrátená platba za 

v tis. eur 

CLO 3 274,9 

Spotrebné dane 14 898,6 

DPH    1 299,7 

Iné (úroky, sankcie, 
dovozná priráţka) 

          1,4 

S P O L U 19 474 ,6 
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6. Prehľad o stave daňových a colných pohľadávok  

 

6.1. Daňové pohľadávky v správe daňových orgánov 

 

K 31.12.2010 evidovala  daňová správa kumulatívne  daňové pohľadávky v celkovej 

výške 1 652 045 tis. eur, čo je o 92 137 tis. eur menej, neţ v roku 2009. Pokles  daňových 

pohľadávok sa, s výnimkou pohľadávok na sankciách uloţených v daňovom konaní, 

zaznamenal pri všetkých druhoch daňových príjmov, o čom svedčia údaje v nasledujúcej 

tabuľke (v tis. eur): 

                                                                                                                                         

Názov 
Konečný zostatok 

k 31.12.2009 
Konečný zostatok 

k 31.12.2010 
Rozdiel 

Spolu pohľadávky 1 744 182 1 652 045 -92 137 

v tom:    

Daň z príjmov 68 906 - 21 283 - 90 189 

Zo závislej činnosti - 337 322 - 364 346 - 27 024 

Z podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti 

96 864 77 548 - 19 316 

Daň z príjmov právnických osôb 310 005 266 556 - 43 449 

Dane z príjmov vyberané zráţkou - 641 - 1 041 - 400 

Dane z majetku 48 706 12 259 - 36 447 

Domáce tovary a sluţby 1 018 781 1 014 028 - 4 753 

Daň z pridanej hodnoty 992 537 997 923 5 386 

Spotrebné dane 26 244 16 105 - 10 139 

Dane z pouţívania tovarov 
a sluţieb 

298 -380 - 678 

Daň z motorových vozidiel 298 -380 - 678 

Sankcie uloţené v daňovom konaní 607 491 647 421 39 930 

  Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

 

6.2. Daňové pohľadávky v správe colných orgánov 

 

Celkový objem colných a daňových pohľadávok za colnú správu k 31.12.2010 

dosiahol 118 297,8 tis. eur a medziročne sa zníţil  o 9 537,6 tis. eur (7,5 %.). V rámci 

celkových pohľadávok predstavujú pohľadávky v lehote splatnosti 46 313,2 tis. eur 

(medziročne je to viac o 10 159,3 tis. eur) a pohľadávky po lehote splatnosti 71 984,6 tis. eur 

(medziročne o 19 696,9 tis. eur menej). Zníţenie stavu pohľadávok po lehote bolo spôsobené  

hlavne odpísaním pohľadávok za 11 436,5 tis. eur, ako aj úhradou nedoplatkov.  
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Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti, ako aj porovnanie rokov 

2010 a 2009 je nasledovná (v tis. eur):                                                                                                                                                            

 
 

Roky 

Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti  

CLO                      SPD                               VDD                            DPR                 DPH                                   
Sankcie          

z colného 
konania                                

Sankcie           
z daňového 

konania                     
S P O L U                        

2009 8 387,7 48 547,7 44,2 1 207, 4 25 991,0 3 430,0 4 073,4 91 681,4 

2010 5 728,5 40 848,7 5,3 969,4 16 268,7 3 116,3 5 047,7 71 984,6 

Index 2010 
           2009 

0,68 0,84 0,12 0,80 0,63 0,91 1,24 0,79 

  Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

  

Najväčším podielom 56,7 % sa na nedoplatkoch podieľali spotrebné dane, pri dani 

z pridanej hodnoty tento podiel v sledovanom roku predstavoval 22,6 %, cle 8,0 %, sankciách 

z daňového konania 7,0 %, sankciách z colného konania 4,3 % a dovoznej priráţke 1,3 %. 

Medziročný nárast nedoplatkov sa zaznamenal len pri sankciách z daňového konania, a to o 

 23,9 %. Naopak pokles pohľadávok po lehote splatnosti bol vykázaný pri všetkých ostatných 

druhoch: vyrovnávacej dovoznej dávke o 88,0 %, dani z pridanej hodnoty o 37,4 %, cle o 31,7 

%, spotrebných daniach o 15,9 % a sankciách z colného konania o 9,1 %. 

Z hľadiska jednotlivých colných úradov najvyšší stav colných a daňových pohľadávok 

po lehote splatnosti vykázal Colný úrad Bratislava (18 106,6 tis. eur), najniţší stav Colný úrad 

Trnava (1 054,4 tis. eur). 

6.3. Opatrenia na zníženie pohľadávok 

6.3.1. Vymáhanie pohľadávok v správe daňových orgánov 

Celková suma zaplatených a vymoţených nedoplatkov dosiahla v roku 2010 výšku  

581 mil. eur. Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o zaplatených a vymoţených sumách daňových 

nedoplatkov podľa jednotlivých druhov úkonov (v tis. eur): 

 

Úkony Vymoţené spolu 

Úkony na zabezpečenie daňovej pohľadávky          26 382 

Úkony na vybratie dane 64 888 

Vymoţené daňové nedoplatky v daňovom exekučnom  konaní 67 579 

Preúčtovanie daň. nedoplatku   348 101 

Vymoţené DN v iných konaniach a úhrada iným spôsobom 74 042 

Spolu 580 992 

             Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 



128 

 

6.3.2. Vymáhanie pohľadávok v správe colných orgánov 
                            

Vymáhanie nedoplatkov 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.      

V oblasti vymáhania pohľadávok je hlavnou úlohou colnej správy zabezpečiť čo 

najväčšiu úspešnosť ich vymáhania. S týmto zámerom colné úrady postupujú vo vymáhaní 

pohľadávok formou pravidelného zasielania výziev deklarantom a ručiteľom. Exekučné útvary 

a oddelenia ekonomiky a logistiky na colných úradoch vykonávali prostredníctvom doţiadaní 

zisťovanie majetku dlţníkov na katastrálnych úradoch, spolupracovali s peňaţnými ústavmi 

alebo daňovými  úradmi s cieľom zistiť finančné prostriedky dlţníka, resp. moţnosti úhrady 

pohľadávky z daňových preplatkov. Spolupracovali s registrovými súdmi a Registrom 

obyvateľov pri objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne relevantných údajov vyplývajúcich 

z výpisov z obchodných registrov (zmena obchodného mena alebo sídla dlţníka, prechod práv a 

povinností na iný subjekt).  

Celkový prehľad o vymáhaní pohľadávok colnej správy v roku 2010 je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke (v tis. eur): 

Formy  vymáhania 
Počet 

vydaných 
rozhodnutí  

Výška 
vymáhaných 
finančných 

prostriedkov                                         

Výška 
vymoţených 
finančných 

prostriedkov                                    

% 

Záloţné právo 144 259,4 19,6 7,6 

Preúčtovanie preplatku na dani a nadmerného 
odpočtu DPH dlţníkov 

8 25,6 16,9 66,0 

Preúčtovanie z bankových záruk a vinkulácií 56 310,2 308,5 99,5 

Rozhodnutie o začatí exekučného konania 1 053 3 106,8 259,3 8,3 

Exekučná výzva  1 007  2 929,4 81,0 2,8 

Exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky na 
peňaţné prostriedky dlţníkov na účtoch vedených v 
bankách, iné peňaţné pohľadávky alebo 
postihnutím iných majetkových práv 

468 4 883,4 143,2 2,9 

Exekučný príkaz na zráţku zo mzdy a z iných 
príjmov 

175 278,0 63,7 22,9 

Exekučný príkaz na predaj hnuteľných vecí 5    18,2  53,6 294,5 

Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností 3 30,4 5,3 17,4 

Upomienka, urgencia, výzva na zaplatenie 
nedoplatku 

2 943  8 388,5 2 499,1 29,8 

 S P O L U 5 862 20 229,9 3 450,2 17,1 

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR                                                                                                                                                                                       
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Najviac finančných prostriedkov v roku 2010 vymohla colná správa formou 

vymáhania „Upomienka, urgencia, výzva na zaplatenie nedoplatku“ (2 499,1 tis. eur, resp.       

72,4 % z celkového objemu vymoţených finančných prostriedkov) a „Preúčtovanie 

z bankových záruk  a vinkulácií“ (308,5 tis. eur, resp. 8,9 % z celkového objemu vymoţených 

finančných prostriedkov). 

6.3.3. Vymáhanie zahraničných pohľadávok 

Od 1. 1. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 679/2004 Z. z., ktorým bol novelizovaný 

zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. 

V zmysle uvedeného zákona MF SR s účinnosťou od 15.2.2005 delegovalo svoju právomoc 

v oblasti vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok na daňové a colné 

riaditeľstvo. Následne dňa 15.12.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 466/2009 Z. z. 

o medzinárodnej spolupráci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri 

vymáhaní niektorých finančných pohľadávok.  

Pomocou pri vymáhaní pohľadávky sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie, 

poţadovanie alebo prijímanie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky alebo 

zabezpečovanie vymáhania pohľadávky. Presná špecifikácia ţiadostí o poskytnutie pomoci pri 

vymáhaní pohľadávok za rok 2010 je uvedená v nasledovných tabuľkách:                                                                                                                                                                                           

Počet ţiadostí 
o vymáhanie 

(prijaté z EÚ v roku 
2010) 

Celková výška 
pohľadávok 
za rok 2010 

(v eur) 

Výška vymoţených 
pohľadávok 

k ţiadostiam z roku 2010 
(v eur) 

Výška vymoţených 
pohľadávok 
k ţiadostiam 

z r. 2005-2009 (v eur) 
 

22 1 413 868  2 042  95 642  

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR                                                                                                                                                                                       

 

Z členských štátov EÚ bolo v roku 2010 na Colné riaditeľstvo SR doručených 22 

ţiadostí o vymáhanie pohľadávok. V porovnaní s rokom 2009, kedy bolo doručených 11 

ţiadostí, došlo k podstatnému nárastu v počte prijatých ţiadostí o vymáhanie pohľadávok. 

Okrem čiastky  2 042 eur vymohla colná správa v priebehu roku 2010 aj pohľadávky vo výške 

95 645 eur zo ţiadostí, ktoré CR SR obdrţalo v rokoch 2005-2009.             

                                                                                                                                       
     Počet ţiadostí     
      o vymáhanie  
/postúpené do EÚ 

v roku 2010/ 

Celková výška 
pohľadávok 
za rok 2010 

(v eur) 

Výška vymoţených 
pohľadávok 

k ţiadostiam z roku 
2010 (v eur) 

Výška vymoţených 
pohľadávok 
k ţiadostiam 

z r. 2005-2009 (v eur) 

17 290 381  0 37 384  

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR                                                                                                                                                                                       
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Vymáhanie pohľadávok Slovenskej republiky v príslušných štátoch EÚ za rok 2010 

moţno hodnotiť ako neúspešné vzhľadom na skutočnosť, ţe zo 17 podaných ţiadostí 

o vymáhanie nebola zrealizovaná ţiadna platba. Na účet Colného riaditeľstva SR bola 

v priebehu roku 2010 poukázaná suma 37 384 eur zo ţiadostí o vymáhanie zaslaných do 

členských štátov EÚ v rokoch 2005 - 2009. 

 
Počet  ţiadostí 

o doručenie  
dokumentácie  

/prijaté z EÚ 
v roku 2010/ 

Počet  ţiadostí 
o doručenie  

dokumentácie  
/postúpené z EÚ 

v roku 2010/ 

  Počet  ţiadostí 
o poskytnutie 

informácie 
/prijaté z EÚ 
v roku 2010/ 

Počet  ţiadostí 
o poskytnutie 

informácie  
/postúpené do EÚ 

v roku 2010/ 

6 1 3 2 

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR                                                                                                                                                                                       

 

V roku 2010 bolo prijatých 6 ţiadostí o doručenie dokumentácie. Úspešnosť 

doručovania dokumentácie je pomerne vysoká (ak sa dokumentáciu nepodarí doručiť, je to 

spravidla z dôvodu úmrtia adresáta, resp. neznámeho trvalého pobytu adresáta). Pokiaľ ide 

o ţiadosti o poskytnutie informácií, zmluvné štáty EÚ, vrátane Slovenskej republiky, 

 uvedenú moţnosť vyuţívajú pomerne málo. Vo väčšine prípadov sú predmetom 

ţiadosti informácie o dlţníkovi, ako napr. jeho adresa a pod.  

 

6.3.4. Postúpenie pohľadávok 

 

Podľa § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „colný zákon“), môţe colný úrad postúpiť 

tretej osobe pohľadávku, ktorá vznikla pred 1. januárom 2006 voči dlţníkovi, na majetok 

ktorého bol vyhlásený konkurz. Na základe tohto ustanovenia došlo 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. V roku 2010 došlo k postúpeniu 

pohľadávok vo výške 157 237 eur.  V hodnotenom roku postúpili pohľadávky Colný úrad 

Bratislava (156 551 eur) a Colný úrad Banská Bystrica (686 eur).  

6.3.5. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

 

Postup odpisovania nevymoţiteľných colných a daňových pohľadávok je špecifický 

proces, ktorému predchádza konanie colných úradov zamerané na zisťovanie (vyhľadávanie) 

majetku dlţníka. Aţ v prípade negatívnych zistení je moţné pohľadávku definovať ako 
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nevymoţiteľnú a rozhodnúť o jej odpísaní v zmysle platnej legislatívy. Pri plnení uvedených 

úloh colné úrady spolupracujú najmä s daňovými orgánmi, inými orgánmi štátnej správy (súdy, 

policajné orgány, katastrálne úrady), s peňaţnými ústavmi a s inými osobami, ktorých 

informácie môţu pomôcť k úhrade pohľadávok. 

V roku 2010 colná správa odpísala nevymoţiteľné pohľadávky vo výške 11 436,5 tis. 

eur podľa jednotlivých colných úradov nasledovne: 

                                                                                                                                                                 

Colný úrad 
Výška odpísaných 

nevymoţiteľných pohľadávok 
(v tis. eur)                                             

 Banská Bystrica 958,8    

 Bratislava 1 412,1 

 Michalovce 20,7 

 Košice 1 065,3 

 Nitra 2 496,6 

 Prešov 255,3 

 Trenčín 114,4 

 Trnava  4 953,5 

 Ţilina 159,8 

 S P O L U 11 436,5  

                                       Zdroj: Colné riaditeľstvo SR                                                                                                                                                                                       
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7. Súhrnná správa o výsledkoch  

následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu za rok 2010 
 

Podľa § 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 502/2001") je 

MF SR ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit. 

V súlade s ustanovením § 3 písm. c) bod 5 tohto zákona predkladá vláde SR spolu s návrhom 

štátneho záverečného účtu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho 

auditu a vnútorného auditu za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „súhrnná správa“). 

Uvedená povinnosť MF SR je zároveň ustanovená 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.  

Podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za rok 2010 boli vykonané vládne 

audity, vnútorné audity a následné finančné kontroly MF SR a aj ročné správy o výsledkoch 

následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu, vypracované ústrednými 

orgánmi štátnej správy, vnútornými audítormi alebo útvarmi vnútorného auditu a správami 

finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6, §31a ods. 1 písm. b)  a § 35e ods. 7 zákona 

č. 502/2001.  

Obsah súhrnnej správy vychádza z obsahového vymedzenia ročných správ 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu definovaného 

vo vyhláške MF SR č. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona           

č. 502/2001. 

Súhrnná správa sa člení na kapitoly: 

 I.   Následná finančná kontrola verejných prostriedkov 

II.  Vnútorný audit verejných prostriedkov 

III. Vládny audit verejných prostriedkov. 

 

7.1. Následná finančná kontrola verejných prostriedkov 

 

Predkladaná správa informuje o výsledkoch následných finančných kontrol 

vykonaných v roku 2010 ústrednými orgánmi, ktoré sú správcami rozpočtovej kapitoly 

a správami finančnej kontroly (ďalej len "SFK") Bratislava, Zvolen a Košice. V kontrolnej 

pôsobnosti uvedených orgánov verejnej správy je prevaţná časť verejných prostriedkov, 
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vrátane prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie 

projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

V roku 2010 vykonali ústredné orgány a SFK celkom 495 následných finančných 

kontrol verejných prostriedkov, z toho bolo 445 kontrol zameraných na prostriedky štátneho 

rozpočtu SR a 50 kontrol na prostriedky z EÚ. Následné finančné kontroly zamerané na iné 

nástroje finančnej pomoci zo zahraničia neboli v roku 2010 vykonané. 

Celková suma overovaných verejných prostriedkov predstavovala 1 291 621,5 tis. eur, 

z toho prostriedky štátneho rozpočtu SR 1 238 823,8 tis. eur a prostriedky z EÚ 52 797,8 tis. 

eur. 

Na základe výsledkov uvedených kontrol predstavoval celkový počet kontrolných 

zistení uvedených v ročných správach o výsledkoch následných finančných kontrol spolu       

2 545 zistení, pričom 2 461 nedostatkov sa týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 84 

prostriedkov z EÚ.  

V roku 2010 bolo zaznamenaných celkom 189 porušení finančnej disciplíny podľa      

§ 31 písm. a) aţ d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Porušenie finančnej 

disciplíny predstavovalo spolu sumu 898,5 tis. eur, z toho 262,2 tis. eur sa týka prostriedkov 

štátneho rozpočtu SR a 636,3 tis. eur prostriedkov z EÚ.  

Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci následných finančných kontrol 

vlastných zdrojov ŠR SR: 

 porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy“): napr. nedodrţanie podmienok, za ktorých boli 

poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu; neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy 

v ustanovenej lehote a rozsahu;  nesprávne zatriedenie beţných a kapitálových výdavkov 

podľa rozpočtovej klasifikácie; písomné neuvedenie poskytnutia preddavku v zmluve 

s dodávateľom; obstaranie dlhodobého majetku z prostriedkov určených na beţné výdavky; 

neoprávnené vykonanie úhrady miezd zamestnancom, s ktorými boli uzatvorené dohody 

o vykonaní práce v rozpore so Zákonníkom práce; nezúčtovanie poskytnutej dotácie; 

 porušenie zákona č. 502/2001: napr. nevykonanie, prípadne nedodrţanie postupu pri 

vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly podľa § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.; 
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 porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“): napr. neúplnosť účtovných dokladov; nezaúčtovanie účtovných 

prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia; nesprávne účtovanie o majetku; 

nezabezpečenie preukázateľnosti účtovných záznamov; nesprávne uvedený stav majetku, 

stav záväzkov a ich vzájomný rozdiel v súhrnnom inventarizačnom zápise; nesprávne 

vykonané opravy účtovných dokladov; 

 porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“): napr.: neúplnosť dokumentácie z vykonaného 

verejného obstarávania; vybratie uchádzača v rozpore so stanoveným kritériom najniţšej 

ceny; nepreukázanie splnenia podmienky na rokovacie konanie bez zverejnenia; 

nestanovenie predpokladanej hodnoty zákazky; nevykonanie prieskumu trhu; nedodrţanie 

princípu rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti; pouţitie postupu 

verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou na predpokladanú hodnotu zákazky, 

ktorá zodpovedala podprahovej zákazke; 

 porušenie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o správe majetku štátu“): napr. prenájom a predaj majetku bez písomného 

rozhodnutia o jeho prebytočnosti; uzatvorenie zmluvy bez vykonania verejného 

obstarávania; nezosúladenie uzavretých zmlúv s aktuálnou novelou zákona 278/1993 Z. z.; 

nevykonanie osobitného ponukového konania; nenaloţenie s majetkom bez zbytočného 

odkladu; nevyuţitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku; 

 porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov: 

napr. nevykonanie vyúčtovania pracovných ciest a uspokojenia finančných nárokov 

zamestnancov v stanovenej lehote; neoprávnene vyplatené stravné; 

 porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov: napr. 

nedostatočné náleţitosti pracovných zmlúv v zmysle zákona; 

 porušenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona            

č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov: napr. oneskorený prevod 

finančných prostriedkov do sociálneho fondu; 

 porušenie zákona č 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: napr. nedodrţanie denného limitu pokladničného 

zostatku. 
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Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci EÚ zdrojov: 

 porušenie zákona o verejnom obstarávaní: napr. nedostatočné overovanie procesu verejného 

obstarávania; pouţitie nesprávnych metód pri verejnom obstarávaní; 

 porušenie zákona č. 502/2001: napr. nevykonanie predbeţnej finančnej kontroly podľa § 6 a 

§ 9 zákona; nezaslanie písomnej správy o splnení prijatých opatrení v stanovenom termíne; 

formálne vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly; 

 porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: napr. nevrátenie nepouţitej 

zálohovej platby do stanovenej lehoty; 

 porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov: napr. 

uzavretie dohôd o vykonaní práce v rozpore so zákonom; 

 nedodrţanie zmluvných podmienok pri zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku: napr. chybný výpočet odpracovaných hodín a nesúlad vykazovanej pracovnej 

činnosti s podpornou dokumentáciou; nepredloţenie monitorovacích správ; nedodrţanie 

harmonogramu realizácie aktivít projektu; nepoistenie majetku zakúpeného z prostriedkov 

EU. 

 

V prípadoch identifikácie nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, ich 

kontrolné orgány oznamovali orgánom činným v trestnom konaní. 

 
Počet prípadov, ktoré boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom 

príslušným podľa osobitých predpisov v roku 2010 

 

Kontrolný orgán Počet prípadov 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 1 

Ministerstvo obrany SR 2 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 

Celkový počet 9 

              Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Podrobný prehľad o počte následných finančných kontrol a objeme overených prostriedkov ŠR SR a EÚ prostriedkov podľa jednotlivých orgánov 
verejnej správy 

Orgán verejnej správy 

Počet následných finančných kontrol 
verejných prostriedkov 

Suma overených verejných prostriedkov v eur 

počet 
zistení 
celkom 

Počet porušení 
finančnej disciplíny 
podľa § 31 písm. a) 

aţ d) zák. č. 
523/2004 Z. z. v 
znení zákona č. 
383/2008 Z. z. s 
uvedením sumy 

určenej na odvod a 
penále v tis. eur 

Celkový 
počet 

Štátny 
rozpočet SR 

Prostriedky 
EU v tis. eur 

Celková suma 
v tis. eur 

Štátny rozpočet SR 
v tis. eur 

Prostriedky 
EU 

v tis. eur 

Úrad vlády SR 6 6 0 71 192,0 71 192,0 0,0 47 0 

Kancelária NR SR 4 4 0 3 230,7 3 230,7 0,0 69 0 

Kancelária prezidenta SR 2 2 0 152,5 152,5 0,0 1 0 

Ministerstvo financií SR 8 8 0 156 452,6 156 452,6 0,0 203 6 (31,1) 

Ministerstvo kultúry SR 25 25 0 7 505,5 7 505,5 0,0 67 14 (9,0) 

Ministerstvo zdravotníctva SR 25 25 0 293 812,9 293 812,9 0,0 351 0 

Ministerstvo vnútra SR 123 123 0 98 795,7 98 795,7 0,0 357 16 (69,1) 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 8 8 0 12 356,1 12 356,1 0,0 33 0 

Ministerstvo obrany SR 14 14 0 281 561,5 281 561,5 0,0 514 0 

Ministerstvo zahraničných vecí SR 2 2 0 1 782,4 1 782,4 0,0 38 0 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 15 15 0 461,8 461,8 0,0 31 1 (2,6) 

Ministerstvo hospodárstva SR 21 21 0 154 070,1 154 070,1 0,0 58 2 (72,7) 

Ministerstvo spravodlivosti SR 9 9 0 4 834,2 4 834,2 0 106 13 (0,2) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 22 4 18 12 968,6 2 334,9 10 633,7 102 65  (580,7) 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR 7 6 1 12 238,4 8 936,2 3 302,3 32 0 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 85 56 29 81 008,5 42 286,8 38 721,7 312 20 (131,6) 

Štatistický úrad SR 24 23 1 2 560,5 2 458,1 102,3 4 0 

Generálna prokuratúra SR 3 3 0 5 888,5 5 888,5 0,0 53 0 
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Orgán verejnej správy 

Počet následných finančných kontrol 
verejných prostriedkov 

Suma overených verejných prostriedkov v eur 

počet 
zistení 
celkom 

Počet porušení 
finančnej disciplíny 
podľa § 31 písm. a) 

aţ d) zák. č. 
523/2004 Z. z. v 
znení zákona č. 
383/2008 Z. z. s 
uvedením sumy 

určenej na odvod a 
penále v tis. eur 

Celkový 
počet 

Štátny 
rozpočet SR 

Prostriedky 
EU v tis. eur 

Celková suma 
v tis. eur 

Štátny rozpočet SR 
v tis. eur 

Prostriedky 
EU 

v tis. eur 

Slovenská akadémia vied  21 20 1 7 748,6 7 710,9 37,8 38 2 (1, 1) 

Slovenská informačná sluţba 8 8 0 990,0 990,0 0,0 4 0 

Národný bezpečnostný úrad SR 11 11 0 712,2 712,2 0,0 51 50 ( 0,4) 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR 5 5 0 12 399,1 12 399,1 0,0 13 0 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 11 11 0 1 467,1 1 467,1 0,0 8 0 

Úrad geodézie, kartografie a katastra 
SR 12 12 0 22 917,2 22 917,2 0,0 53 0 

Úrad pre verejné obstarávanie SR 2 2 0 14,0 14,0 0,0 0 0 

Protimonopolný úrad SR 1 1 0 7,5 7,5 0,0 0 0 

Úrad jadrového dozoru SR 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Ústavný súd 9 9 0 4 527,4 4 527,4 0,0 0 0 

Správa štátnych hmotných rezerv SR 12 12 0 39 965,9 39 965,9 0,0 0 0 

Najvyšší súd SR 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 

SPOLU 495 445 50 1 291 621,56 1 238 823,88 52 797,88 2  545 189( 898, 5) 

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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7.2. Vnútorný audit verejných prostriedkov 

 

Vedúci ústredných orgánov sú podľa zákona č. 502/2001 povinní zabezpečiť 

vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom alebo organizačnou jednotkou, 

funkčne a organizačne oddelených 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 od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zabezpečené v 20 

ústredných orgánoch a v troch ďalších orgánoch verejnej správy. 

V roku 2010 vnútorní audítori vykonali celkom 94 vnútorných auditov. Z celkového 

počtu vykonaných vnútorných auditov bolo 91 vnútorných auditov vykonaných v oblasti 

hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a 3 vnútorné audity zamerané na 

prostriedky z EÚ a spolufinancovania a iné prostriedky zo zahraničia.  

Celkovo bolo vnútorným auditom zistených 629 nedostatkov, z čoho 205 nedostatkov 

sa týkalo oblasti vnútorného kontrolného systému. Na nápravu zistených nedostatkov poskytli 

vnútorní audítori 604 odporúčaní.  

Najčastejšie a najzávaţnejšie nedostatky identifikované vnútornými auditmi: 

 nedodrţiavanie zákona o verejnom obstarávaní: napr. obstaraním tovarov v rozpore so 

zákonom; uzatváraním zmlúv v rozpore so súťaţnými podkladmi; neuplatňovaním 

princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie; nevypracovaním a neschválením 

plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok; nedodrţiavaním časovej 

lehoty zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk a nedostatočným odborným vzdelaním 

a praxou členov komisie na vyhodnotenie ponúk vzhľadom na predmet zákazky; 

 nedodrţiavanie, resp. neaktualizovanie interných postupov (týkajúcich sa bezpečnosti 

prevádzky informačných systémov, verejného obstarávania, organizačného poriadku, 

organizačnej štruktúry, podpisového poriadku, oblasti výkonu predbeţnej a priebeţnej 

finančnej kontroly); 

 nesystémovosť v utajovaní vstupnej a výstupnej dokumentácie spracovávanej pri 

zákazkách s obsahom utajovaných skutočností; 
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 nešpecifikovanie hodnotiacich kritérií v rokovacom poriadku a štatúte grantovej komisie 

týkajúcich sa obsahových a finančných podmienok predloţených projektov a spôsob ich 

vyhodnotenia pri schvaľovaní dotácií; 

 nedostatočné dodrţiavanie ustanovení zákona o správe majetku štátu (nesprávne 

nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, absencia evidencie nakladania 

s majetkom, nesprávne zaraďovanie majetku štátu do stanovených skupín, 

neopodstatnené predlţovanie termínov na odber predaného majetku resp. nejednotnosť 

postupov odovzdávania nehnuteľného majetku štátu); 

 nevymáhanie resp. nedôsledné vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti; 

 nedostatočné dodrţiavanie ustanovení zákona o účtovníctve (nesprávne zaúčtovanie 

účtovného dokladu a úhrada za práce nespadajúce do fakturovaného obdobia, 

nevykonávanie inventarizácie, nesprávna evidencia došlých faktúr); 

 nedostatočný, resp. formálny prístup pri výkone predbeţnej finančnej kontroly.  

 

 

Podrobný prehľad o počte vykonaných vnútorných auditov podľa jednotlivých orgánov 

verejnej správy: 
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P. č. Ústredný orgán 

Počet vykonaných vnútorných auditov 

Počet zistení 
celkom 

Počet zistení 
vnútorného 
kontrolného 

systému 

Počet odporúčaní 
celkom Celkom 

Prostriedky 
ŠR a štátnych 

účelových fondov 

Prostriedky z EÚ 
a spolufinancovania 

Iné prostriedky 
zo zahraničia 

1. Generálna prokuratúra SR  3 3 0 0 47 47 47 

2. 
Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

5 5 0 0 81 28 81 

3. Ministerstvo financií SR 4 4 0 0 17 14 15 

4. Ministerstvo hospodárstva SR  5 5 0 0 36 10 36 

5. Ministerstvo kultúry SR  1 1 0 0 18 10 8 

6. Ministerstvo obrany SR  7 7 0 0 61 2 61 

7. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR  

3 3 0 0 21 10 21 

8. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR  

5 3 2 0 77 42 75 

9. Ministerstvo spravodlivosti SR 3 3 0 0 15 0 13 

10. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu  SR 

2 1 0 1 12 0 12 

11. Ministerstvo vnútra SR 3 3 0 0 15 0 15 

12. Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 3 0 0 8 2 13 

13. Ministerstvo zdravotníctva SR  4 4 0 0 29 0 26 

14. Ministerstvo ţivotného prostredia SR 1 1 0 0 28 16 28 

15. Najvyšší kontrolný úrad SR 5 5 0 0 6 0 6 

16. Národný bezpečnostný úrad SR 5 5 0 0 8 0 11 

17. Správa štátnych hmotných rezerv SR 5 5 0 0 34 2 34 

18. Štatistický úrad SR 4 4 0 0 28 0 28 

19. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 3 0 0 10 7 3 

20. 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR 

6 6 0 0 24 17 24 

21. Úrad priemyselného vlastníctva SR 11 11 0 0 7 0 7 

22. Úrad vlády SR 2 2 0 0 1 0 0 

23. Slovenská akadémia vied 7 7 0 0 64 4 64 

SPOLU 97 94 2 1 647 211 628 

Zdro Zdroj: Ministerstvo financií SR        
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7.3. Vládny audit verejných prostriedkov 

 

V súlade s §35a zákona č. 502/2001 vykonávajú vládny audit v SR okrem MF SR 

jednotlivé správy finančnej kontroly a v súvislosti s prostriedkami EÚ a finančnými nástrojmi 

zo zahraničia aj iné ministerstvá, ktoré plnia úlohy riadiaceho orgánu, zodpovedného orgánu, 

certifikačného orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a platobnej 

jednotky.  

Koordináciu vládnych auditov zabezpečuje MF SR v rámci svojej organizačnej 

jednotky – sekcie auditu a kontroly. Výsledkom koordinačnej činnosti sekcie auditu a kontroly 

MF SR za rok 2010 je predkladaná súhrnná správa o vládnych auditoch, ktorá v základných 

rámcoch informuje o výsledkoch vládnych auditov vykonaných v roku 2010 Ministerstvom 

financií SR, relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy a správami finančnej kontroly 

Bratislava, Zvolen a Košice. Za účelom zjednotenia aplikácie príslušných ustanovení zákona    

č. 502/2001 vypracovala sekcia auditu a kontroly MF SR jednotný metodologický rámec pre 

výkon vládneho auditu prostriedkov z EÚ a finančných nástrojov zo zahraničia - Postupy pre 

vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo, schválené uznesením vlády SR č. 511/2008 (ďalej len „postupy“), ktoré sú 

priebeţne aktualizované. V postupoch a metodických usmerneniach, ktoré boli v nadväznosti 

na schválené postupy vydané je uvedený najmä rámec výkonu auditov, zodpovednosti 

a povinnosti orgánov pri vykonávaní vládneho auditu, preukázanie zabezpečenia nezávislosti 

pri výkone auditu, ciele vládnych auditov, tvorba stratégie auditu a ročných plánov auditov, 

výber vzorky, príprava auditu, poverenie na výkon auditu, program auditu, výkon auditu, 

záväzné dokumenty vypracovávané počas auditu a tvorba spisu z auditu, tvorba správy 

a reporting, overenie splnenia odporúčaní (follow-up).  

Obdobný metodologický postup sekcia auditu a kontroly MF SR následne uplatnila aj 

pre oblasť vlastných zdrojov štátneho rozpočtu SR a v januári 2010 vydala Postupy pre vládny 

audit vlastných zdrojov SR, ktoré sú účinné od 01.02.2010 a platné pre MF SR a správy 

finančnej kontroly. 

Podľa §35f zákona č. 502/2001 zabezpečuje MF SR odborné vzdelávanie vládnych 

audítorov, pričom v rámci tejto oblasti vypracovala sekcia auditu a kontroly MF SR v roku 

2010 Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré nadobudli účinnosť od 

01.01.2011 a ktoré upravujú podmienky zabezpečovania odborného vzdelávania vládnych 

audítorov v súlade s vyššie uvedeným ustanovením zákona. 
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Východiskovým dokumentom koordinácie vládnych auditov v roku 2010 bol Ročný 

plán vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF 

SR na rok 2010 (ďalej len „Plán 2010“). V roku 2010 vykonali ústredné orgány štátnej správy 

a správy finančnej kontroly celkom 471 vládnych auditov verejných prostriedkov, z toho bolo 

414 zameraných na prostriedky štátneho rozpočtu SR a 57 na prostriedky z EÚ a iné nástroje zo 

zahraničia. 

Celková suma overovaných verejných prostriedkov bola 2 022 354,5 tis. eur, z toho 

boli prostriedky štátneho rozpočtu SR vo výške 1 611 844,0 tis. eur a prostriedky z EÚ, resp. 

iných nástrojov zo zahraničia v celkovej výške 410 510,5 tis. eur. 

Nasledujúci prehľad znázorňuje medziročné porovnanie počtu vládnych auditov 

a výšky overených verejných prostriedkov v SR za ostatné dva kalendárne roky: 

                    v tis. eur 

Zdroj: MF SR 

 

Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci vládnych auditov vlastných zdrojov ŠR 

SR: 

 porušenie § 31 písm. a) aţ d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

(nedostatky s finančným dopadom): 

- poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom – 

napr. pouţitie verejných prostriedkov na inú ako určenú investičnú akciu; pouţitie 

lacnejších druhov materiálov v rozpore s rozpočtom stavby a ako bolo dodávateľom 

fakturované; uhradenie stavebných prác, ktoré neboli realizované; financovanie 

technického zhodnotenia dlhodobého majetku z beţných výdavkov; nákup 

stavebného materiálu, ktorého pouţitie nebolo preukázané;  

Rok  Typ verejných prostriedkov 

Počet 
vykonaných 

vládnych 
auditov 

Celková suma overených 
verejných prostriedkov  

 

2009 Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov  

437 1 480 356,4 

2010 414 1 611 844,0 

 
Medziročné porovnanie ukazovateľov 
v % 

94,7 108,9 

2009 Prostriedky Európskej únie, ostatných 
nástrojov finančnej pomoci zo 
zahraničia a spolufinancovania    

76 143 643,5 

2010 57 410 510,5 

 
Medziročné porovnanie ukazovateľov 
v % 

75,0 285,8 

2009 
Spolu 

513 1 623 999,9 

2010 471 2 022 354,5 

 
Medziročné porovnanie ukazovateľov 
v % spolu 

91,8 124,5 
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- poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým 

dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov – napr. poskytnutie vecného daru 

v rozpore so zákonom; vyplatenie vyššieho stravného zamestnancom; vyplatenie 

odchodného nad rámec oprávnenia; pouţívanie sluţobných mobilných telefónov na 

volania na súkromné čísla; nepreukázanie  reprezentačných výdavkov účtovnými 

dokladmi; uhradenie vedľajších rozpočtových nákladov v rozpore so zmluvou 

o poskytnutí podpory; 

- neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej 

lehote a rozsahu – napr. neoprávnené zadrţiavanie verejných prostriedkov na 

depozitnom účte a neodvedenie verejných prostriedkov na príjmový účet štátneho 

rozpočtu; 

- neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy - 

neodvedenie  výnosov z poskytnutej dotácie; 

 

 porušenie § 31 písm. e) aţ n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: 

 

- nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov – napr. 

nedodrţanie limitov spotreby pohonných hmôt v rámci autoprevádzky podľa normy 

spotreby; pouţívanie sluţieb taxisluţby pri moţnosti vyuţitia prostriedkov verejnej 

hromadnej dopravy; nevyúčtovanie zálohy  poskytnutej zamestnancom v primeranej 

časovej lehote; 

- nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými 

prostriedkami – napr. úhrada preddavku z verejných prostriedkov  bez uzatvorenia 

písomnej dohody; 

- porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté – 

napr. nezriadenie samostatného účtu pre verejné prostriedky z pridelenej dotácie; 

nezabezpečenie výberu dodávateľa realizácie investičnej akcie v súlade s platnou 

projektovou dokumentáciou; nedodrţanie hrúbky podloţia pri obstaraní 

viacúčelového ihriska; nedodrţanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie; 

nedodrţanie termínu zúčtovania verejných prostriedkov; nedodrţanie termínu 

záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy;  

- úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v 

rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov – napr.  

uhradenie finančného preddavku dodávateľovi stavby, ktorý nebol vopred zmluvne 

dohodnutý; 



 144 

 nedostatky pri porušení povinností podľa osobitných predpisov: 

- nedodržanie ustanovení § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

podľa ktorých právnické osoby a subjekty verejnej správy, ktorým sa poskytujú 

verejné prostriedky zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich 

používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia – napr. 

nezdokladovanie úhrady navýšených poloţiek rozpočtu; nepreukázanie 

oprávnených nákladov na zvýšenú cenu diela; rozdiel v mnoţstve vykonaných prác;  

- nedodržanie ustanovení zákona č. 502/2001: napr. nezabezpečenie vykonania 

predbeţnej finančnej kontroly potvrdením na doklade s pripravovanou finančnou 

operáciou; neoverenie súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným 

rozpočtom; vykonanie predbeţnej finančnej kontroly po realizácii finančnej 

operácie; nepreukázanie výkonu predbeţnej finančnej kontroly na účtovných 

dokladoch; 

- nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní - napr. uvedenie nesprávnej legislatívy 

vo výzve na predkladanie ponúk; uzavretie zmluvy skôr ako štrnásty deň odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk (zákonom určená lehota); 

neuzatvorenie zmluvy o dielo v lehote viazanosti ponúk; neuplatnenie princípu 

rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov pri obstarávaní; 

nekompletná dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania; oneskorené 

zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania; 

- porušenie zákona o účtovníctve - napr. nesprávne účtovanie o čerpaní poskytnutej 

dotácie; nesprávne zaúčtovanie faktúr; nesprávne zatriedenie výdavkov 

jednotlivých projektov; nezaradenie stavebných prác do majetku mesta; účtovanie 

výdavkov hradených z dotačného účtu základnej školy do výdavkov nesúvisiacich 

s financovaním základnej školy; nezaradenie skolaudovaného bytového domu do 

majetku obce; nesprávne vykonávaná inventarizácia; nesprávne zatriedenie 

výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie; časové nerozlíšenie nákladov a výnosov; 

neinventarizovanie zásob pohonných hmôt; nesprávne účtovanie o prijatí dotácie; 

nezaúčtovanie poskytnutých preddavkov do účtovníctva; 

- porušenie zákona o správe majetku štátu - napr. nenaloţenie s prebytočným 

majetkom bezodkladne po vyhlásení prebytočnosti; prenechanie dočasne 

prebytočného majetku štátu do uţívania inej právnickej osobe bez úpravy právneho 

stavu (nájomná zmluva, zmluva o výpoţičke); nesprávne evidovaný majetok štátu 
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v katastri nehnuteľností (na liste vlastníctva nebola zapísaná ako vlastník Slovenská 

republika); 

- nedodržanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov – napr. nedodrţiavanie lehôt na vyúčtovanie cestovných príkazov; 

nevyúčtovanie stravného zamestnancom a nepredkladanie dokladov na vyúčtovanie 

pracovnej cesty v termíne stanovenom zákonom; 

- porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov -  

napr. uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti po začatí pracovnoprávneho vzťahu; 

 nedostatky vo funkčnosti vnútorného kontrolného systému a ďalšie najzávaţnejšie 

nedostatky - napr. nerozvíjanie finančného riadenia; neaktualizovanie interných aktov 

riadenia; nevykonávanie vnútorných kontrol zameraných aj na poskytovanie dotácií. 

 Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci EÚ zdrojov a prostriedkov iných 

nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia: 

 porušenie § 31 písm. a) aţ d) zákona o rozpočtových verejnej správy (nedostatky s 

finančným dopadom): 

- poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom – 

napr. fakturované dodávky a práce neboli zrealizované; v rozpore s pravidlami 

oprávnenosti výdavkov uvedených v riadiacej dokumentácii boli preplatené náhrady 

mzdy za dovolenku, osobné prekáţky v práci; prekročenie schválenej jednotkovej 

ceny obstaraného majetku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ZoNFP“);  

- poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým 

dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov – napr. vykonanie prác 

uvedených v príkaznej zmluve v inom období ako bolo uvedené v ZoNFP; 

navýšenie ceny diela stavby z dôvodu výpočtovej chyby vo výkaze výmer; 

uplatnenie výdavkov, ktoré neboli uvedené v rozpočte projektu; uplatnenie 

personálnych výdavkov za identické činnosti v rámci projektov (tzv. prekrývanie 

výdavkov); zahrnutie neoprávneného výdavku za mzdu vyplatenú na základe 

dohody o vykonaní práce do ţiadosti o platbu; 

 porušenie § 31 písm. e) aţ n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: 

- porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté – 

napr. nedodrţanie podmienok stanovených v ZoNFP alebo nedodrţanie podmienok 

a povinností stanovených poskytovateľom verejných prostriedkov (oneskorené 



 146 

zasielanie monitorovacích správ projektu; nedodrţanie harmonogramu realizácie 

projektu; nepredkladanie ţiadostí o zúčtovanie v stanovenom termíne; 

nearchivovanie dokladov a neúplnosť spisovej dokumentácie týkajúcich sa 

poskytnutého nenávratného finančného príspevku; nedodrţanie lehoty určenej pre 

prevod poskytnutej zálohovej platby do rozpočtu zriaďovateľa; nedodrţanie 

zmluvne stanoveného percentuálneho pomeru medzi objemom záverečnej ţiadosti 

o platbu a predtým podaných ţiadostí o platbu; nevedenie osobitného bankového 

účtu pre prostriedky projektu; neoznámenie zmien prijímateľom v rámci projektu 

riadiacemu orgánu); 

 nedostatky pri porušení povinností podľa osobitných predpisov: 

- nedodržanie ustanovení zákona č. 502/2001: napr. formálne, nedôsledné, resp. 

nedostatočné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly; 

- nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní - napr. zámerne rozdelenie predmetu 

zákazky verejným obstarávateľom za účelom vyhnutia sa pouţitiu podprahovej 

metódy verejného obstarávania; oneskorené zaslanie oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania; pouţitie nevhodného kritéria pre hodnotenie ponúk pri 

verejnom obstarávaní podprahovej zákazky ako neprioritnej sluţby; uplatnenie 

nesprávnych kritérií na zadanie zákazky verejného obstarávania (opis predmetu 

zákazky uvádza konkrétneho výrobcu komponentu/konkrétneho produktu bez 

uvedenia klauzuly „alebo ekvivalentný“); nepreukázanie výkonu verejného 

obstarávania auditovaného výdavku predloţením relevantnej dokumentácie; 

nedodrţanie lehoty na zverejnenie výsledku verejného obstarávania v Úradnom 

vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania; nesplnenie všetkých podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní vybraného uchádzača; stanovenie kratšej lehoty na 

predkladanie ponúk ako zákonom stanovenej lehoty; neuverejnenie výzvy na 

predkladanie ponúk verejným obstarávateľom  verejne prístupným spôsobom; 

- porušenie zákona o účtovníctve - napr. vykazovanie v účtovníctve rôznych 

výdavkových pokladničných dokladov so zhodným poradovým číslom; nesprávne 

účtovanie o prijatí nenávratného finančného príspevku; nesprávne zaúčtovanie 

obstarania dlhodobého majetku; nevedenie výdavkov projektu na analytických 

účtoch v sústave podvojného účtovníctva;  

 nedostatky v rámci funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému - napr.: dostatočné 

neobsiahnutie a nepopísanie zodpovednosti, činností, právomocí a úloh organizačných 

útvarov zapojených do implementácie operačného programu v organizačnom poriadku 
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auditovanej osoby; vypracovanie a kontrola ţiadostí o NFP tou istou osobou 

(nedodrţanie kontroly štyroch očí);  rozdielne určené lehoty v internej riadiacej 

dokumentácii; nedostatočná archivácia projektovej dokumentácie; neúplné zapracovanie 

postupov pre preverenie toho, či odborný hodnotiteľ a člen výberovej komisie nie je 

blízkou alebo spriaznenou osobou so ţiadateľom o poskytnutie NFP do riadiacej 

dokumentácie; nezadefinovanie procesu výberu ţiadostí o NFP výberovou komisiou pre 

národné projekty; nesprávne zadávanie počtu bodov z odborného hodnotenia ţiadosti o 

NFP do informačného systému; neexistencia metodického usmernenia RO pre postup 

oznamovania nezrovnalostí; nedostatočný systém zabezpečujúci včasnú a úplnú 

aktualizáciu interných riadiacich dokumentov; nedostatočne vyplnené kontrolné 

zoznamy k administratívnej kontrole ŢoP v zmysle interných postupov; nedostatočný 

počet personálnych kapacít auditovanej osoby; nezabezpečovanie pravidelných revízií 

prístupových práv do informačných systémov; nedostatky vyplývajúce z porušenia 

pravidiel implementácie operačných programov definovaných Koncepciou finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (nedostatky v rámci interných 

manuálov - nedostatočné zadefinovanie postupov určených v riadiacich dokumentoch, 

chýbajúce povinné časti a ustanovenia definovaných v riadiacich dokumentoch); 

nedôsledné vykonávanie kontroly podľa čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001, 

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES)             

č. 1260/1999, alebo nedostatočne vykonaná prvostupňová administratívna kontrola RO 

podľa čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  (nedostatočné vykonávanie 

kontroly národným, riadiacim a sprostredkovateľským orgánom pri overení súladu 

operácie s kritériami oprávnenosti pri ţiadosti o platbu). 

 

Ostatné nedostatky špecifického charakteru identifikované v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu: 

 

- opakujúce sa nedostatky v rámci odborného hodnotenia projektov operačného 

programu (ďalej len „OP“), resp. výberu žiadostí o poskytnutie NFP - napr. odborní 

hodnotitelia nezaznamenali do hodnotiacich hárkov zdôvodnenie prideleného počtu 

bodov ku kaţdej otázke hodnotiacich kritérií (OP Z); hodnotiace hárky odborného 

hodnotenia overovaných ţiadostí o NFP (ďalej len „ŢoNFP“) technickej asistencie boli 

vyplnené iba jedným interným hodnotiteľom (OP KaHR); výberová komisia pri výbere 
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ŢoNFP aplikovala nesprávne výberové kritériá, overované ŢoNFP boli vybrané a 

schválené v rozpore so schválenými výberovými kritériami zverejnenými vo výzve na 

predkladanie projektov (OP IS); 

- nedostatky v oblasti zabezpečenia dodrţania indikatívnej regionálnej finančnej alokácie 

pre prioritnú os (OP Z).  

Ostatné nedostatky špecifického charakteru identifikované v rámci Európskeho 

sociálneho fondu:  

- nedostatočný postup RO pri overovaní primeranosti úrovne miezd a odmien v rámci 

rozpočtu projektov aj vzhľadom na neadekvátne vypracovanú metodiku pre určenie 

výšky maximálnych limitov personálnych výdavkov; nedostatočné kontrolné zoznamy 

RO pre vykonanie kontroly na mieste a monitorovanie na úrovni konečného uţívateľa 

pre národné projekty; nedostatočne vykonávaná administratívna kontrola RO týkajúca 

sa schválenia neprimeraných hodinových sadzieb členov projektového tímu; 

nedostatočný postup RO v schvaľovacom procese národných projektov vzhľadom na 

neakceptovanie a neriešenie pripomienok predloţených hodnotiteľmi.  

Ostatné nedostatky špecifického charakteru identifikované v rámci Operačného 

programu Rybné hospodárstvo a ostatných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia:  

- neoverenie súladu s právnymi predpismi SR a ES v oblasti ochrany ţivotného 

prostredia, rovnosti príleţitostí, publicity a informovanosti v rámci administratívnej 

kontroly ŢoP; nevykonanie overenia plnenia podmienok zmluvy zo strany SORO 

v rámci kontroly na mieste, týkajúcich sa oblastí informovanosti a publicity; 

nedodrţanie plánu kontrol delegovaných právomocí RO. 

 

V prípadoch identifikácie nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, 

postupovali audítorské/kontrolné orgány v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 

a oznamovali ich orgánom činným v trestnom konaní. 

Počet prípadov, ktoré boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo 

iným orgánom podľa osobitých predpisov v roku 2010: 

 

Auditujúci orgán Počet prípadov 

Ministerstvo financií SR 6 

Správa finančnej kontroly Bratislava 2 

Správa finančnej kontroly Košice 1 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

3 

Celkový počet 12 

                                     Zdroj: MF SR 
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V záujme odstránenia, resp. minimalizácie výskytu identifikovaných nedostatkov 

(predovšetkým systémového charakteru) a dosiahnutia vyššieho stupňa uistenia o spoľahlivosti 

riadiacich a kontrolných mechanizmov auditovaných osôb, navrhli audítori nasledujúce 

odporúčania: 

 

 pre oblasť vlastných zdrojov ŠR SR: 

 

- zabezpečiť správnosť a úplnosť plnenia úloh a povinností vyplývajúcich zo základných 

právnych noriem pre oblasť správy majetku štátu, hospodárenia s verejnými 

prostriedkami, vedenia účtovníctva a uplatňovania cestovných náhrad s dôrazom na 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť nakladania s verejnými prostriedkami;  

- doškoliť zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva so zameraním na platnú 

legislatívu; 

- testovať funkčnosť finančného riadenia dôsledným vykonávaním predbeţnej finančnej 

kontroly v súlade s § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 a aktualizovať oblasti vykonávania 

kontroly v etape pred vznikom záväzku a v etape pred úhradou výdavku; 

- aktualizovať interné riadiace normy a zosúladiť ich so súčasným právnym stavom, 

prípadne vypracovať nové interné predpisy; 

 

 pre oblasť EÚ zdrojov a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia: 

- skvalitniť a dôslednejšie vykonávať kontrolu, administráciu a hodnotenie podkladových 

dokumentov k ţiadostiam o poskytnutie NFP, resp. ţiadostiam o platbu; dôsledne 

dodrţiavať a monitorovať podklady predkladané prijímateľom, upozorňovať, prípadne 

sankcionovať prijímateľa za nedodrţanie termínov a oneskorovanie v predkladaní 

podpornej dokumentácie; rozšíriť Kontrolný zoznam pre vykonanie overenia na mieste o 

overenie dodrţiavania podmienok zmlúv o NFP; 

- prijať a uplatňovať účinné riadiace a kontrolné mechanizmy, ktoré budú zabraňovať 

porušovaniu procesov stanovených v interných manuáloch auditovaných osôb, 

v zmluvách o poskytnutí NFP, v právnych normách ako napr. v zákone o účtovníctve, 

zákone o verejnom obstarávaní, zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite a pod.;  

- zosúladiť pracovné postupy definované v interných manuáloch s audit trailom 

uvedeného manuálu v zmysle pravidiel definovaných v základných dokumentoch ako 

napr. Systém riadenia ŠF a KF. 
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Prehľad vybraných ukazovateľov za jednotlivé auditujúce orgány na základe výkazov o výsledkoch vládneho auditu zaslaných MF SR jednotlivými 
ministerstvami a správami finančnej kontroly vykonávajúcimi vládny audit 

 

Auditujúci 
orgán 

Druh verejných prostriedkov 

Počet 
vykonaných 

vládnych 
auditov 

Celková suma 
overených 
verejných 

prostriedkov v 
eurách 

Celkový 
počet 

zistených 
nedostatkov 

Výška porušenia finančnej 
disciplíny podľa § 31 písm. a) aţ 

d) zákona  č. 523/2004 Z. z.  
 

Počet 
porušení 
finančnej 
disciplíny 
podľa § 31 

písm. e) aţ n) 
zákona č. 

523/2004 Z.z.  

Počet 
nedostatkov 
vnútorného 
kontrolného 

systému 

Počet porušení 
povinností podľa 

osobitných 
predpisov najmä pri 
vedení účtovníctva, 

správe majetku 
štátu a pri 

obstarávaní 
tovarov, prác a 

sluţieb 

počet 
nedostatkov 

suma určená na 
odvod 

Ministerstvo 
financií SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

15 
245 275,7 

107 2 
0,1 

21 28 47 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

30 

259 603,0 

912 50 

154,1 

93 509 113 

Spolu 45 504 878,7 1019 52 154,2 114 537 160 

Správa 
finančnej 
kontroly 

Bratislava 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

93 
462 295,0 815 104 558,9 49 66 583 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

15 

5 299,1 12 3 482,7 9 0 0 

Spolu 108 467 594,1 827 107 1 041,6 58 66 583 

Správa 
finančnej 
kontroly 
Zvolen 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

196 
766 900,0 

1 285 57 
48,1 

87 176 645 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

2 

100,4 

5 1 

100,4 

1 0 3 

Spolu 198 767 000,4 1290 58 148,5 88 176 648 

Správa 
finančnej 
kontroly 
Košice 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

110 
137 373,3 

546 87 
147,4 

126 106 112 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

3 

495,5 

35 19 

120,4 

16 0 0 

Spolu 113 137 868,8 581 106 267,8 142 106 112 
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Ministerstvo 
školstva, vedy 

výskumu a 
športu SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

0 
0,0* 

0 0 
0,0 

0 0 0 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

1 

- 

24 0 

0,0 

0 24 0 

Spolu 1 - 24 0 0,0 0 24 0 

Ministerstvo 
dopravy, 

výstavby a 
regionálneho 

rozvoja SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

0 
0,0 

0 0 
0,0 

0 0 0 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

2 

90 540,5 

104 3 

1 864,6 

2 47 6 

Spolu 2 90 540,5 104 3 1 864,6 2 47 6 

Ministerstvo 
ţivotného 

prostredia SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

0 
0,0 

0 0 
0,0 

0 0 0 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

3 

54 472,0 

9 1 

1,4 

2 0 0 

Spolu 3 54 472,0 9 1 1,4 2 0 0 

Ministerstvo 
hospodárstva 

SR 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

0 
0,0* 

0 0 
0,0 

0 0 0 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

1 

- 

98 0 

0,0 

2 0 41 

Spolu 1 - 98 0 0,0 2 0 41 

SPOLU 

Prostriedky štátneho rozpočtu a 
štátnych účelových fondov 

414 1 611 844,0 2753 250 754,6 283 376 1387 

Prostriedky Európskej únie, 
ostatných nástrojov finančnej 
pomoci zo zahraničia a 
spolufinancovania 

57 410 510,5 1199 77 2 723,7 125 580 163 

Spolu 471      2 022 354,5 3952 327 3 478,3 408 956 1550 

*Ústredný orgán štátnej správy vykonal v rámci roka 2010 iba vládne audity zamerané na overenie účinnosti riadiaceho a kontrolného systému    
        
 Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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