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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2004 
 

1.1. Činitele determinujúce zostavenie �tátneho rozpočtu na rok 2004 

Hlavným cieľom fi�kálnej politiky vlády Slovenskej republiky v roku 2004 bolo 

zabezpečiť, aby realizácia rozpočtu v roku 2004 predstavovala ďal�í zásadný krok k splneniu 

cieľa vládneho programu a zároveň jedného z maastrichtských kritérií pre vstup do eurozóny, 

ktorým je zní�enie deficitu verejných financií (bez vplyvu nákladov dôchodkovej reformy) na 

úroveň neprevy�ujúcu 3 % z HDP do roku 2006. Toto zameranie fi�kálnej politiky zalo�enej 

na transparentnosti, zodpovednosti a efektivite bolo formulované na základe vývoja roku 

2003, makroekonomických predpokladov na rok 2004 a nasledujúce roky, ako aj za 

predpokladu realizácie v�etkých prebiehajúcich reforiem. 

Vláda pri zostavovaní �tátneho rozpočtu na rok 2004 vytýčila cieľ udr�ať deficit 

verejnej správy v metodike ESA 95 na úrovni 3,9 % HDP. Tento cieľ je v súlade 

s ambicióznym strednodobým cieľom konsolidovať verejné financie a vytvoriť tak v relatívne  

krátkom čase vhodné podmienky na splnenie maastrichtských kritérií a následný vstup 

Slovenskej republiky do eurozóny. Takýto cieľ je v súlade so zámermi programového 

vyhlásenia vlády v oblasti verejných financií.  

Pôvodný zámer vlády bol následne modifikovaný v NR SR. Schodok �tátneho 

rozpočtu bol zvý�ený na základe poslaneckých návrhov o 110 mil. Sk. V rozpočte FNM SR 

na rok 2004, ktorý bol schválený uznesením NR SR z 3. 2. 2004, boli zvý�ené výdavky FNM 

SR oproti vládnemu návrhu rozpočtu o 753 mil. Sk. Z toho len výdavky na finančné 

kompenzácie nákladov obcí na vybudovanie elektroenergetických zariadení vo vý�ke 403 mil. 

Sk zvý�ili deficit verejnej správy v metodike ESA 95, zvy�ok mal charakter finančnej 

operácie. Nakoniec do�lo v NR SR k zní�eniu prebytku Sociálnej poisťovne pri schvaľovaní 

jej rozpočtu o 1 037 mil. Sk. Schodok verejnej správy na základe rozpočtov schválených 

v parlamente predstavoval 4,02 % HDP. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa pri zostavení �tátneho rozpočtu na rok 

2004 z viacerých príčin modifikovali dovtedy zau�ívané prístupy k tvorbe rozpočtu. Podobu 

�tátneho rozpočtu výrazne ovplyvnil vstup Slovenska do Európskej únie a v�etky 

prebiehajúce reformy, napr. v oblasti sociálneho systému, �kolstva, zdravotníctva, reforma 

miestnej �tátnej správy, ako aj samotná reforma �tátneho rozpočtu v oblasti zavedenia 

programového rozpočtovania - rozpočtovania orientovaného na výsledky. Programové 

rozpočtovanie je v súčasnosti u� integrálnou súčasťou rozpočtového procesu. Programové 
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�truktúry sú vo väč�ine prípadov u� stabilizované a poskytujú dobrý prehľad o alokácii 

zdrojov v rámci jednotlivých kapitol. Kľúčovou úlohou v tomto �tádiu zavádzania 

programového rozpočtovania je skvalitňovanie konkrétnych zámerov, cieľov a merateľných 

ukazovateľov tak, aby sa posilňoval význam programového rozpočtovania ako ťa�iskového 

nástroja na posilnenie strategického plánovania a riadenia verejných financií. Jednotlivé 

kapitoly dosiahli zatiaľ v tejto oblasti rôzne pokroky. V ďal�om procese skvalitňovania 

programového rozpočtovania sa bude úsilie sústreďovať okrem procesu vypracovania 

a schvaľovania rozpočtu, aj na jeho výkon, a to vrátane priebe�ného a záverečného (ex post) 

hodnotenia a finančnú kontrolu. 

Výraznou zmenou v �tátnom rozpočte oproti predchádzajúcemu obdobiu bolo 

spracovanie rozpočtov v�etkých kapitol, s výnimkou Súhrnného finančného vzťahu k obciam 

a VÚC a kapitoly V�eobecná pokladničná správa, v plnej programovej �truktúre. Zavedenie 

programového rozpočtovania vo v�etkých kapitolách postupne vytvára predpoklady pre 

zásadné zvý�enie efektívnosti a transparentnosti rozdeľovania verejných zdrojov.  

 �tátny rozpočet na rok 2004 u� odzrkadľoval väč�inu plánovaných reforiem a vytvoril 

pevný základ pre stabilitu procesu zostavovania rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Rozpočtová 

politika v roku 2004 bola charakterizovaná implementáciou nových metód rozpočtového 

procesu, uskutočnili sa významné kvalitatívne zmeny v oblasti metodológie tvorby rozpočtu 

a realizovali sa zmeny v oblasti organizačnej klasifikácie kapitol �tátneho rozpočtu. Zásadnou 

zmenou v rozpočtovom procese je prechod na viacročné rozpočtovanie.  Ide o proces, ktorý 

spája výdavky s politickými prioritami vlády v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení. 

Zostavovanie rozpočtu verejnej správy vo viacročnej programovej podobe je významným 

strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky �tátu, ako aj výrazným nástrojom 

na kontrolu výdavkov verejnej správy a na rozdeľovanie zdrojov v súlade s finančnými 

mo�nosťami �tátu a politickými prioritami.  

Vstup Slovenska do  Európskej únie predstavoval ďal�iu zásadnú zmenu pri tvorbe  

�tátneho rozpočtu. Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie boli v rámci 

rozpočtu zapracované do rozpočtových výdavkov, zatiaľ čo zdroje z európskych fondov 

vchádzali tak do príjmovej, ako aj do výdavkovej časti �tátneho rozpočtu. Zároveň �tátny 

rozpočet zabezpečoval v plnom rozsahu potrebu spolufinancovania  európskych fondov 

z domácich verejných zdrojov.  
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V �tátnom rozpočte na rok 2004 bola zapracovaná reforma miestnej �tátnej správy, 

vrátane zru�enia okresných úradov a Národného úradu práce a prechodu ich pôsobností na 

�pecializovanú miestnu �tátnu správu, ktorá je súčasťou kapitol vecne príslu�ných rezortov. 

Zároveň v plnej miere reflektoval proces decentralizácie kompetencií zo strany �tátu na 

samosprávu. Originálne kompetencie boli financované prostredníctvom kapitoly Súhrnný 

finančný vzťah k obciam a VÚC a prenesené kompetencie prostredníctvom kapitol vecne 

príslu�ných rezortov. Napriek zvý�eniu rozpočtovej flexibility, zostala fi�kálna 

decentralizácia úlohou pre rozpočet na rok 2005.  

1.2. Základné makroekonomické ukazovatele determinujúce prípravu rozpočtu na 
rok 2004 

  Hlavným predpokladom pre rok 2004 bolo pokračovanie pozitívneho 

makroekonomického vývoja, ktorý mal byť podporovaný aj �trukturálnymi reformami 

v oblasti verejných financií.  

Makroekonomický rámec MF SR pre rok 2004 bol zalo�ený na predpoklade, �e 

globálna ekonomika sa bude postupne o�ivovať, av�ak priebeh v jednotlivých krajinách a ich 

zoskupeniach nebude rovnomerný. Očakávalo sa, �e zvy�ovanie rastu ekonomiky eurozóny 

bude naďalej pomal�ie  ako u  OECD ako celku a ekonomika SR bude citlivo reagovať najmä 

na vývoj ekonomiky Nemecka a Českej republiky.  

Rizikovým faktorom vývoja vonkaj�ieho aj domáceho prostredia sa javil byť aj vývoj 

cien ropy brent; pričom v makroekonomickom rámci sa očakával pohyb cien v priemere na 

úrovni 26 USD/barel, čo je v rámci intervalu stanovenom OPEC. 

Makroekonomický rámec predpokladal aj isté posuny vo vývoji vnútorných 

podmienok - úspe�né pokračovanie konsolidácie verejných financií, v u��om rozsahu aj 

ďal�ie úpravy regulovaných cien, ako i realizáciu a efekty plynúce z uplatňovania 

�trukturálnych reforiem. 

Za uvedených predpokladov o vývoji hlavných indikátorov vonkaj�ieho a vnútorného 

prostredia sa očakávalo aj v roku 2004 ďal�ie zvy�ovanie reálneho rastu ekonomiky SR, 

mierne zní�enie miery inflácie a mierny pokles miery nezamestnanosti: 
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Skutočnosť Prognóza 
Ukazovatele Merná 

jednotka 2001 2002 2003 2004 
Hrubý domáci produkt v b.c. mld. Sk 989,3 1 073,6 1 175,6 1 293,2
Ročné tempo rastu HDP v s.c. % 3,3 4,4 4,0 4,1
Priemerná ročná miera inflácie  % 7,1 3,3 8,6 8,1
Priemerná evidovaná miera 
nezamestnanosti z disponibilného 
počtu nezamestnaných 

% 18,2 17,9 15,3 14,9

     Zdroj: Ministerstvo financií SR  
 

Na rok 2004 sa vychádzalo z predpokladu, �e rast zahraničného dopytu bude vy��í ako 

rast domáceho dopytu, ktorý bude viac stimulovaný investičnými aktivitami ako konečnou 

spotrebou. Predpokladom bolo, �e rast spotreby bude na jednej strane výsledkom rastu miezd, 

poklesu priamych daní, vstupu do EÚ a rastu pracovných príle�itostí a na strane druhej, �e 

bude odrá�ať vplyv predpokladaných úprav regulovaných cien, nárast nepriamych daní, ako 

i vplyv �trukturálnych reforiem a konsolidácie verejných financií. Očakávané zvý�enie rastu 

fixného kapitálu malo odrá�ať najmä predpokladané zvý�enie dôvery zahraničných aj 

domácich investorov vyplývajúce zo zámerov vlády deklarovaných v jej programovom 

vyhlásení, ako i z očakávaného vstupu SR do EÚ. 

V roku 2004 sa očakával ďal�í mierny rast zamestnanosti, pribli�ne na úrovni 1,0 % 

podľa evidovaného disponibilného počtu pracujúcich. Očakávalo sa, �e vývoj zamestnanosti 

bude pozitívne ovplyvnený rastúcou výkonnosťou ekonomiky, av�ak na druhej strane proces 

re�trukturalizácie ekonomiky a zefektívňovania verejnej správy mohol dočasne uvoľňovať 

pracovnú silu v takom rozsahu, ktorý by nevedel trh práce absorbovať. Miera 

nezamestnanosti sa tak mala zni�ovať len postupne a v roku 2004 naďalej zotrvávať na 

relatívne vysokej dvojcifernej úrovni, cca 14,9 % podľa disponibilného počtu evidovaných 

nezamestnaných. Významnej�í pozitívny vplyv rastu ekonomiky na trh práce, ako i vplyv 

aktívnej politiky trhu práce sa očakával a� v ďal�ích rokoch.  

1.3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 

Od  začiatku roka 2004 MF SR vypracovávalo mesačné hodnotiace správy  o plnení 

�tátneho rozpočtu na hotovostnej báze a �tvrťročné správy o vývoji rozpočtu verejnej správy 

v metodike ESA 95. Správy sa zameriavali nielen na monitorovanie príjmovej a výdavkovej 

strany rozpočtu, ale aj na mo�né riziká, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie schváleného 

rozpočtu.  
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�tvrťročné hodnotiace správy o vývoji rozpočtu verejnej správy boli súčasťou Správy 

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

ktoré  MF SR pravidelne v �tvrťročných intervaloch predkladalo na rokovanie vlády, v súlade 

s  Plánom hlavných úloh vlády SR na rok 2004. 

 Správy prezentovali posledné výsledky analýz a prognóz makroekonomického 

a fi�kálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska mo�ných rizík plnenia rozpočtu v roku 2004. 

Pozornosť sa sústreďovala najmä na monitorovanie a analýzu tých faktorov a zlo�iek 

verejných financií, ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväč�í odklon od  schváleného 

rozpočtu na rok 2004, a tak najviac ovplyvniť úspe�nosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády 

pre rok 2004.  

1.4. Opatrenia prijaté na dodr�anie rozpočtových zámerov na úrovni vlády SR 

a ministerstva financií 

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2004 si z hľadiska dodr�ania základných 

rozpočtových vzťahov nevy�adoval v priebehu roka zásadné vstupy zamerané na 

neprekročenie schodku �tátneho rozpočtu.  

        Ministerstvo financií v�ak realizovalo počas roka viaceré opatrenia zamerané na 

vytvorenie podmienok pre finančné krytie niektorých výdavkových titulov, s ktorými sa pri 

príprave rozpočtu na rok 2004 nepočítalo, napríklad: 

• výstavba automobilky KIA � Huyndai (1 037,0 mil. Sk),  

• oddl�ovanie zdravotníctva prostredníctvom  spoločnosti Veriteľ, a. s. (2 201,0 mil. Sk),  

• úhrada úrokov a istiny redistribučného úveru na trvalo obracajúce sa zásoby pre 

Slovenskú konsolidačnú, a. s. (7 911,8 mil. Sk),  

• návratná finančná výpomoc pre �SR a. s. (1 162,9 mil. Sk). 

S cieľom zabezpečiť zdroje na uvedené a ďal�ie výdavkové tituly sa prerozdelili úspory 

výdavkov vybraných rozpočtových kapitol (najmä V�eobecná pokladničná správa, �tátny dlh 

a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), zvý�ili sa výdavky rozpočtu o vy��ie ne� 

rozpočtované príjmy (najmä daňové) a pou�ila sa časť �tátnych finančných aktív. 

Pri realizácii týchto opatrení sa dôsledne sledovala hranica pre prípustné zvý�enie 

výdavkov �tátneho rozpočtu určených zákonom o �tátnom rozpočte maximálne o 5 % 

v zmysle § 2 ods. 2 tohto zákona a dodr�anie zákonom určeného schodku. Po vykonaných 
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úpravách sa výdavky �tátneho rozpočtu v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou zvý�ili o 13,1 

mld. Sk (4,2 %). 

 Úpravy rozpočtu sa uskutočnili formou rozpočtových opatrení. V roku 2004 bolo 

vykonaných spolu 961 rozpočtových opatrení, čo je o 121 opatrení menej ako v roku 2003.  

 V porovnaní s rokom 2003 sa v�ak v niektorých rozpočtových kapitolách počet 

rozpočtových opatrení zvý�il. V niektorých kapitolách - ide najmä o ministerstvo vnútra 

(nárast o 61 rozpočtových opatrení), ministerstvo �kolstva (nárast o 30 opatrení), ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny (nárast o 34 opatrení) - je to dôsledok skutočnosti, �e sa do 

nich �preniesli� niektoré �pecifiká realizácie rozpočtu zo zru�ených  krajských úradov 

(prostredníctvom �pecializovanej �tátnej správy).  

Počet rozpočtových opatrení medziročne vzrástol aj v ďal�ích rozpočtových 

kapitolách, a to aj napriek tomu, �e v roku 2004 ministerstvo financií medziročne zní�ilo 

počet záväzných ukazovateľov: 

počet rozpočtových opatrení                Rozpočtová kapitola 
2003 2004 

rozdiel 

ministerstvo hospodárstva 37 65 28

ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 21 39 18

ministerstvo obrany 20 36 16

ministerstvo dopravy, pô�t a telekomunikácií 31 45 14

Slovenská akadémia vied 16 30 14

ministerstvo financií 45 56 11

ministerstvo pôdohospodárstva 25 35 10

Národný bezpečnostný úrad  2 11 9

Spolu 197 317 120

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Vy��ie uvedená tabuľka potvrdzuje skutočnosť, �e pretrvávajú pomerne značné vstupy 

do rozpočtu, ktorý schválila Národná rada SR.   

 V roku 2004 sa naposledy uplatnila prax tzv. výnimiek z časového pou�itia formou 

osobitných povoľovaní zo strany MF SR. Rozpočtové kapitoly realizovali v roku 2004 prevod 

prostriedkov do roku 2005 v objeme takmer 8,7 mld. Sk.  
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2. Výsledky hospodárenia �tátneho rozpočtu 

 �tátny rozpočet na rok 2004 bol zostavený v súlade s príslu�nými ustanoveniami 

zákona o rozpočtových pravidlách a schválený zákonom Národnej rady SR č. 598/2003 Z. z. 

zo dňa 12.12.2003. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 231 957,5 mil. Sk, z toho 

prostriedky z rozpočtu Európskej únie 14 232,4 mil. Sk. Celkové výdavky sa určili sumou 

310 452,5 mil. Sk, z toho výdavky na odvody do rozpočtu Európskej únie 9 012,0 mil. Sk 

a výdavky na pou�itie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa medzinárodných zmlúv 11 292,4 

mil. Sk. Schodok �tátneho rozpočtu na rok 2004 bol určený sumou 78 495,0 mil. Sk.  

 V príjmovej časti �tátneho rozpočtu sa predpokladalo inkaso celkových daňových 

príjmov vo vý�ke 195 238,0 mil. Sk, nedaňové príjmy mali dosiahnuť 13 004,1 mil. Sk, 

granty a transfery sa rozpočtovali na úrovni 22 538,5 mil. Sk a príjmy z finančných operácií 

vo vý�ke 1 176,9 mil. Sk.  

 Rozpočtový odhad daňových príjmov vychádzal nielen z legislatívnych úprav 

v daňovej legislatíve, ale aj z kvantifikácií očakávaných zmien v rámci daňovej reformy.  

Rozpočet dane z príjmov fyzických osôb vychádzal zo zavedenia jednotnej sadzby dane na 

úrovni 19 %. Rozpočet daňových príjmov právnických osôb bol zalo�ený na zní�ení sadzby 

z 25 % na 19 % a na odhade ziskovosti podnikateľskej sféry. Pri odhade daňového výnosu pri 

zrá�kovej dani sa vychádzalo z predpokladu, �e najväč�iu váhu na výnose budú mať príjmy 

z kapitálového majetku zdaňované sadzbou zvý�enou z 15 % na 19 % od 1.1.2004 i napriek 

tomu, �e sa ru�í zdaňovanie dividend a na jej výnos bude mať vplyv trend klesajúcich 

úrokových sadzieb.  V oblasti majetkových daní sa počítalo s tým, �e bude zachovaná len daň 

z prevodu a prechodu nehnuteľnosti pri jednotnej sadzbe 3 %. Na výnos dane z pridanej 

hodnoty malo vplývať viacero legislatívnych zmien, vplyv makroekonomického vývoja 

a očakávaný efekt zmeny sadzieb z 20 % a 14 % na 19 %. Rozpočtovaný odhad výnosu 

spotrebných daní vychádzal z platných sadzieb a očakávaného jednorazového výpadku 

v súvislosti so vstupom do EÚ. Pri daniach z medzinárodného obchodu sa predpokladal výnos 

z dovozného cla za prvé �tyri mesiace roku 2004 a 25 %-ný podiel SR na celkovej sume 

vybraných tradičných vlastných zdrojov EÚ.  

 Pri zostavení rozpočtu nedaňových príjmov sa vychádzalo z toho, �e na tieto príjmy 

nebudú mať výrazný vplyv makroekonomické ukazovatele, ako je rast HDP, miera 

nezamestnanosti a pod. Vý�ka týchto príjmov �tátneho rozpočtu je v posledných rokoch 

značne stabilizovaná a ich úroveň v minulých obdobiach bola ovplyvňovaná iba niektorými 

mimoriadnymi jednorazovými príjmami.  
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 V roku 2004 sa po prvýkrát rozpočtoval nový príjem �tátneho rozpočtu v rámci 

zahraničných transferov, a to príjem zo v�eobecného rozpočtu EÚ.  

 Výdavková časť �tátneho rozpočtu bola určená objemom be�ných výdavkov v sume 

272 251,8 mil. Sk, kapitálových  výdavkov 37 216,1 mil. Sk a výdavkov súvisiacich 

s poskytovaním úverov a pô�ičiek v sume 984,6 mil. Sk. Výdavky boli stanovené tak, aby 

podporili hlavné úlohy vlády vyplývajúce z jej programového vyhlásenia a finančne 

zabezpečovali najdôle�itej�ie priority v jednotlivých oblastiach. Pri stanovení objemu 

výdavkov na mzdy a platy sa uplatnil princíp zbli�ovania a odstraňovania neúmernej 

diferenciácie platov v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Rozpočet poistného 

a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní zohľadnil dôsledky zmeny sadzieb, ktoré sa zní�ili 

z 37,75 % na 34,95 % vymeriavacieho základu, t.j. o 2,8 percentuálneho bodu. Výdavky na 

tovary a slu�by boli ovplyvnené úspornými opatreniami  a procesom delimitácií činnosti na 

samosprávne orgány. Vo výdavkoch na sociálnu starostlivosť, zahrňujúcich celý komplex 

sociálnych dávok a slu�ieb, sa zohľadnili vplyvy legislatívnych zmien, v rámci ktorých do�lo 

k zvý�eniu platieb �tátu na zdravotné poistenie. Rozpočtové dotácie nefinančným in�titúciám 

smerovali na podporu podnikania v poľnohospodárstve, na podporu agrárneho rozvoja 

vidieka, na úhradu straty z prevádzky osobnej �elezničnej dopravy, na podporu podnikania 

a re�trukturalizácie priemyselných odvetví a pod. Finančné vzťahy �tátneho rozpočtu 

k rozpočtom obcí a VÚC zabezpečovali úlohy vyplývajúce z reformy verejnej správy, 

z transformácie krajských úradov, ako i z kompetencií pri prenesenom výkone pôsobnosti 

�tátnej správy na samosprávne celky. V roku 2004 sa vo výdavkoch �tátneho rozpočtu 

rozpočtoval odvod do rozpočtu Európskej únie.  

 V plnení príjmov a výdavkov �tátneho rozpočtu boli vo vzťahu k súhrnným 

ukazovateľom schváleným zákonom o �tátnom rozpočte na rok 2004 a ich hodnotami 

upravenými v priebehu roka rozpočtovými opatreniami dosiahnuté tieto výsledky (v mil. Sk):   
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Schválený Upravený
1 2 3 4 5 6 7

Príjmy spolu 233 071,1 231 957,5 245 467,2 242 444,4 98,8 -3 022,8 104,0

v tom:

daňové 200 150,0 195 238,0 203 393,0 209 458,5 103,0 6 065,5 104,7

nedaňové 17 312,5 13 004,1 13 590,1 21 054,7 154,9 7 464,6 121,6

granty a transfery 12 192,0 22 538,5 27 307,0 9 668,6 35,4 -17 638,4 79,3

Výdavky spolu 289 044,2 310 452,5 323 547,8 312 732,6 96,7 -10 815,2 108,2

v tom:

be�né 247 490,1 272 251,8 271 848,1 263 858,3 97,1 -7 989,8 106,6

kapitálové 29 112,4 37 216,1 38 750,9 31 292,4 80,8 -7 458,5 107,5

prevod prostriedkov 4 568,1 0,0 0,0 5 015,6               x 5 015,6 109,8

-382,5 159,6

poskytovanie úverov 
a pô�ičiek, účasť na 
majetku a splácanie 
istiny

192,2

97,012 566,312 948,8984,67 873,6

2 262,6

príjmy zo splácania 
úverov a pô�ičiek 
a z  predaja 
majetkových účastí

3 416,6 1 176,9 1 177,1

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100

Rozdiel        
4 - 3

1 085,5

Index 
2004/2003  

4/1*100

66,2

Príjmy/Výdavky
Skutočnosť 

2003
Rozpočet     2004 Skutočnosť 

2004

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Z uvedených údajov vyplýva, �e skutočne dosiahnuté celkové príjmy �tátneho 

rozpočtu v roku 2004 boli o 4 %, t.j. o 9 373,3 mil. Sk vy��ie ne� v predchádzajúcom roku, 

čerpanie výdavkov prevý�ilo skutočnosť roku 2003 o 8,2 %, t.j. o 23 688,4 mil. Sk a výsledný 

schodok je o 14 315,1 mil. Sk vy��í.  

 Konečným výsledkom hospodárenia �tátneho rozpočtu je schodok vo vý�ke 70 288,2 

mil. Sk. Celkové skutočne dosiahnuté príjmy �tátneho rozpočtu za rok 2004 vo vý�ke 

242 444,4 mil. Sk predstavujú plnenie schváleného rozpočtu na 104,5 %. Skutočné výdavky 

dosiahli 312 732,6 mil. Sk, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 100,7 %. 

Zásluhou vy��ieho prekročenia rozpočtovaných príjmov �tátneho rozpočtu ne� bolo 

prekročenie výdavkov, skutočný schodok �tátneho rozpočtu je ni��í o 8 206,8 mil. Sk ne� sa 

rozpočtovalo.  

 Číselné údaje, o ktoré sa hodnotenie �tátneho rozpočtu opiera, vychádzajú zo 

spracovania a sumarizácie finančných výkazov o príjmoch a výdavkoch jednotlivých kapitol 

�tátneho rozpočtu. Údaje schváleného rozpočtu, uvádzané v návrhu �tátneho záverečného 
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účtu, rozpísalo ministerstvo financií v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 598/2003 Z. 

z. o �tátnom rozpočte na rok 2004 správcom rozpočtových kapitol v rozsahu záväzných 

ukazovateľov uvedených v prílohách č. 2 a� č. 7 k  tomuto zákonu. Z tohto dôvodu sa 

niektoré číselné údaje o schválenom rozpočte mô�u lí�iť od sumarizovaných údajov 

uvedených v bilancii príjmov a výdavkov �tátneho rozpočtu na rok 2004, ktorá je prílohou    

č. 1 citovaného zákona a jej údaje nie sú záväzné. 

Podrobnej�ie hodnotenie  jednotlivých príjmov a výdavkov �tátneho rozpočtu v roku 

2004 je uvedené v ďal�ej časti tejto správy.  

2.1.  Príjmy �tátneho rozpočtu 

Celkové príjmy �tátneho rozpočtu na rok 2004 sa rozpočtovali vo vý�ke 231 957,5 

mil. Sk, z toho prostriedky z rozpočtu Európskej únie 14 232,4 mil. Sk. Takto schválené 

celkové príjmy boli ni��ie oproti rozpočtovaným príjmom �tátneho rozpočtu v roku 2003 

o 3 442,5 mil. Sk, t.j. o 1,5 % a oproti skutočne dosiahnutým príjmom o 1 113,6 mil. Sk, t.j. 

0,5 %.  

 Vo vzťahu k skutočne dosiahnutým výsledkom za rok 2003 sa rozpočet na rok 2004    

v daňových príjmoch zní�il o 4 912,0 mil. Sk, v nedaňových príjmoch o 4 308,4 mil. Sk      

a v príjmoch zo splácania úverov, pô�ičiek a predaja účastí o 2 239,7 mil. Sk. Na druhej 

strane do�lo v roku 2004 k nárastu rozpočtových príjmov v rozpočtovej kategórii grantov 

a transferov o 10 346,5 mil. Sk.  

 Rozpočet počítal na príjmovej strane s inkasom daňových príjmov vo vý�ke 195 238,0 

mil. Sk, čo predstavuje a� 84,2 % z celkových príjmov �tátneho rozpočtu. Nedaňové príjmy sa 

rozpočtovali vo vý�ke 13 004,1 mil. Sk, príjmy z grantov a transferov 22 538,5 mil. Sk 

a príjmy zo splácania úverov, pô�ičiek  a z predaja účastí 1 176,9 mil. Sk.  

 V priebehu roka 2004 boli v schválenom rozpočte príjmov uskutočnené niektoré 

rozpočtové úpravy vyplývajúce z  prijatých zákonov a z rozhodnutí vlády. V súlade 

s príslu�nými ustanoveniami  zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o �tátnom rozpočte 

sa vykonali rozpočtové opatrenia, ktorými sa zákonom stanovené príjmy vo vý�ke 231 957,5 

mil. Sk zvý�ili na 245 467,2 mil. Sk t.j. o 13 509,7 mil. Sk. Najväč�ia úprava príjmov �tátneho 

rozpočtu bola vykonaná v daňových príjmoch, ktoré boli zvý�ené o 8 155,0 mil. Sk, a to 

predov�etkým zvý�ením dane z príjmov od právnických osôb o 5 000,0 mil. Sk a dane 

z príjmov od fyzických osôb o 3 155,0 mil. Sk. Ďal�ia významná úprava �tátneho rozpočtu 

bola vykonaná v príjmoch z grantov a transferov vo vý�ke 4 768,5 mil. Sk v kapitole 

V�eobecná pokladničná správa. Tieto príjmy �tátneho rozpočtu boli posilnené prevodom 
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zdrojov zo �tátnych finančných aktív, ktorými sa rie�ilo finančné krytie niektorých 

výdavkových titulov, ktoré neboli zapracované vo výdavkoch na rok 2004. Týmito zvý�enými 

príjmami sa rie�ilo oddl�enie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. a úhrada 

záväzku voči NBS z redistribučného úveru na trvale sa obracajúce zásoby Slovenskou 

konsolidačnou, a.s.  

 V oblasti nedaňových príjmov do�lo k zvý�eniu ich pôvodnej vý�ky o 586,0 mil. Sk 

predov�etkým v kreditných úrokoch kapitoly �tátny dlh a v administratívnych poplatkoch.  

 Rozhodujúce príjmy �tátneho rozpočtu za rok 2004 v porovnaní s ich schválenou 

vý�kou  zákonom o �tátnom rozpočte  a upravenou vý�kou na základe vykonaných 

rozpočtových opatrení boli splnené nasledovne (v mil. Sk):  

 

Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2003 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2004 

% plnenie 
upr. rozp.    
4/3*100 

Rozdiel     
4 - 3 

Index 
2004/2003    
4/1*100 Príjmy 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Daňové príjmy 200 150,0 195 238,0 203 393,0 209 458,5 103,0 6 065,5 104,7

Dane z príjmov, ziskov 
a kapitálového majetku 70 094,9 52 020,0 60 175,0 60 581,4 100,7 406,4 86,4

Dane z majetku 2 664,0 1 500,0 1 500,0 2 734,6 182,3 1 234,6 102,7

Domáce dane na  tovary 
a slu�by 123 326,6 140 088,0 140 088,0 144 271,8 103,0 4 183,8 117,0

Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 4 064,5 1 630,0 1 630,0 1 870,7 114,8 240,7 46,0

2.2. Nedaňové príjmy 17 312,5 13 004,1 13 590,1 21 054,7 154,9 7 464,6 121,6

Príjmy z podnikania 
a vlastníctva majetku 612,7 464,1 483,3 1 301,7 269,4 818,4 212,5

Administratívne a iné 
poplatky a platby 7 300,9 8 297,1 8 267,8 9 083,0 109,9 815,2 124,4

Kapitálové príjmy 602,5 66,0 201,8 279,4 138,5 77,6 46,4

Úroky z domácich úverov, 
pô�ičiek a vkladov 1 500,2 781,0 896,1 2 460,6 274,6 1 564,5 164,0

Úroky zo zahraničných 
úverov, pô�ičiek a vkladov 281,2 117,7 113,2 119,2 105,3 6,0 42,4

Iné nedaňové príjmy 7 015,0 3 278,2 3 627,9 7 810,8 215,3 4 182,9 111,3

2.3. Granty a transf. 12 192,0 22 538,5 27 307,0 9 668,6 35,4 -17 638,4 79,3

2.4. P. zo splác. úverov, 
pô�. a z pred.  účastí 3 416,6 1 176,9 1 177,1 2 262,6 192,2 1 085,5 66,2

Príjmy z domácich úverov 
a pô�ičiek � istín 3 416,6 1 176,9 1 177,1 1 962,6 166,7 785,5 57,4

Príjmy zo zahraničných 
úverov a pô�ičiek - istín 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 x
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Príjmy z predaja účastí 0,0 0,0 0,0 300,0 x 300,0 x

Príjmy spolu 233 071,1 231 957,5 245 467,2 242 444,4 98,8 -3 022,8 104,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Celkové skutočné príjmy �tátneho rozpočtu za rok 2004 vo vý�ke 242 444,4 mil. Sk 

prekročili úroveň schváleného rozpočtu o 10 486,9 mil. Sk, t.j. o 4,5 %. Vo vzťahu 

k upravenému rozpočtu neboli splnené o 3 022,8 mil. Sk, t.j. o 1,2 %. Medziročne vzrástli 

o 9 373,3 mil. Sk, t.j. o 4,0 %.  

 Rozhodujúci vplyv na plnenie celkových rozpočtovaných príjmov mali daňové 

a nedaňové príjmy. Daňové príjmy vo vý�ke 209 458,5 mil. Sk prekročili úroveň schváleného 

(o 14 220,5 mil. Sk) aj upraveného rozpočtu (o 6 065,5 mil. Sk). Nedaňové príjmy �tátneho 

rozpočtu dosiahli 21 054,7 mil. Sk  a boli vy��ie o 8 050,6 mil. Sk oproti schválenému 

rozpočtu a o 7 464,6 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu.  Príjmy zo splácania úverov, 

pô�ičiek a z predaja účastí vo vý�ke 2 262,6 mil. Sk boli taktie� vy��ie, ne� sa rozpočtovalo. 

Výrazný výpadok bol v�ak zaznamenaný v príjmoch z grantov a transferov, ktoré nedosiahli 

rozpočtovanú vý�ku a ich nesplnenie v objeme 12 869,9 mil. Sk oproti schválenému rozpočtu 

bolo dôsledkom výrazne ni��ieho čerpania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 

a neprevedenia prostriedkov �tátnych finančných aktív v rozpočtovanej vý�ke do príjmov 

rozpočtovej kapitoly V�eobecná pokladničná správa. 

2.1.1. Daňové príjmy 

 Daňové príjmy �tátneho rozpočtu sa rozpočtovali sumou 195 238,0 mil. Sk, ktorá sa 

úpravou rozpočtu v priebehu roka zvý�ila na 203 393,0 mil. Sk. Skutočné daňové príjmy 

�tátneho rozpočtu dosiahli k 31.12.2004 sumu 209 458,5 mil. Sk, čo predstavuje ročné plnenie 

schváleného rozpočtu na 107,3 %. Najvýraznej�í podiel na prekročení rozpočtovaných 

príjmov má daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb zo závislej 

činnosti a daň z majetku. Rozpočtované príjmy boli naplnené aj pri dani z pridanej hodnoty 

a spotrebných daniach. Pri dani z príjmov z podnikania, dani vyberanej zrá�kou a cestnej dani 

sa rozpočet nenaplnil. Rozpočet bol prekročený aj pri daniach z medzinárodného obchodu 

a transakcií. Oproti roku 2003 je plnenie daňových príjmov vy��ie o 9 308,5 mil. Sk, čo 

predstavuje medziročný nárast o 4,7 %. Pozitívny vplyv na celkové inkaso daňových príjmov 

mala daňová reforma, ktorá sa začala realizovať v roku 2004.  

 Zámer daňovej reformy presunúť daňové zaťa�enie od zdaňovania výroby smerom 

k zdaňovaniu spotreby sa prejavil v zmene podielu výnosu priamych a nepriamych daní. 

Zatiaľ čo podiel príjmov z priamych daní na celkových príjmoch �tátneho rozpočtu v roku 
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2003 bol 35 % a príjem z nepriamych daní 62 %, v roku 2004 sa priame dane na celkových 

príjmoch podieľali 29 % a nepriame dane 69 %. 

 Z pohľadu naplnenia rozpočtovaných daňových príjmov mo�no teda daňovú reformu 

hodnotiť ako úspe�nú. Jej ciele sa napĺňajú nielen uvedeným presunom daňového bremena 

z priamych daní na nepriame dane, ale aj implementáciou ďal�ích zásad, vďaka čomu sa 

zaznamenal aj pozitívny  posun vo vytváraní priaznivého podnikateľského a investičného 

prostredia. I�lo o odstránenie slabých stránok a deformačných účinkov daňových zákonov, 

ako i o dosiahnutie vysokého stupňa daňovej spravodlivosti rovným zdaňovaním v�etkých 

druhov a vý�ky príjmov.  

 Súhrnný   prehľad  o  plnení  daňových  príjmov  poskytuje  nasledovný  prehľad 

(v mil. Sk): 

Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2003 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2004 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel   
4 - 3 

Index 
2004/2003   
4/1*100 

Druh daňových 
príjmov 

1 2 3 4 5 6 7 

Dane z príjmov, ziskov 
a kapitál. majetku 70 094,9 52 020,0 60 175,0 60 581,4 100,7 406,4 86,4

Daň z príjmov FO 31 892,2 18 620,0 21 775,0 25 253,4 116,0 3 478,4 79,2

Daň z príjmov PO 29 059,7 22 000,0 27 000,0 29 653,3 109,8 2 653,3 102,0

Dane z príjmov vybera-
ná  zrá�kou 9 143,0 11 400,0 11 400,0 5 674,7 49,8 -5 

725,3 62,1

Dane  z majetku 2 664,0 1 500,0 1 500,0 2 734,6 182,3 1 234,6 102,7

Domáce dane na 
tovary a slu�by 123 326,6 140 088,0 140 088,0 144 271,8 103,0 4 183,8 117,0

Daň z pridanej hodno-
ty 83 794,7 97 700,0 97 700,0 99 575,6 101,9 1 875,6 118,8

Spotrebné dane 38 047,1 40 896,0 40 896,0 43 400,5 106,1 2 504,5 114,1

Dane z pou�itia tovaru 
a povolenia na výkon 
činnosti 

1 426,0 1 492,0 1 492,0 1 295,7 86,8 -196,3 90,9

Iné dane  58,8 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0

Dane z medzinárodné-
ho obch. a transakcií 4 064,5 1 630,0 1 630,0 1 870,7 114,8 240,7 46,0

Dovozné clo 3 959,1 1 250,0 1 250,0 1 600,8 128,1 350,8 40,4

Dovozná prirá�ka 13,6 0,0 0,0 15,2 x 15,2 111,8
Podiel na vybratých fin. 
prostriedkoch 0,0 380,0 380,0 254,7 67,0 -125,3 x

Ostatné colné príjmy 91,8 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0

Daňové príjmy spolu 200 150,0 195 238,0 203 393,0 209 458,5 103,0 6 065,5 104,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.1.1.1. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 52 020,0 mil. 

Sk a rozpočtovým opatrením sa zvý�ili na 60 175,0 mil. Sk. Skutočný výnos vo vý�ke 

60 581,4 mil. Sk prekročil schválený rozpočet o 8 561,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 

116,5 %. V porovnaní s rokom 2003 bolo inkaso týchto daní o 9 513,5 mil. Sk ni��ie, čo 

znamená medziročný pokles o 13,6 %.   

! Daň z príjmov fyzických osôb sa rozpočtovala vo vý�ke 18 620,0 mil. Sk, pričom 

na daň z príjmov zo závislej činnosti pripadlo 14 820,0 mil. Sk a na daň z príjmov 

z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 3 800,0 mil. Sk. Daň z príjmov fyzických 

osôb zo závislej činnosti bola stanovená ako podielová daň a z jej výnosu bola pre obce 

rozpočtom určená suma 8 463,0 mil. Sk. 

         (mil. Sk) 

Rozpočet 2004 Skutočnosť 
2003 Schválený Upravený Skutočnosť  Rozdiel Druh dane 
1 2 3 4 5 = 4-3 

D. z príjmov fyzických osôb 31 892,2 18 620,0 21 775,0 25 253,4 3 478,4
v tom:  
- zo závislej činnosti 27 079,9 14 820,0 17 975,0 21 551,4 3 576,4
- z podnikania 4 812,3 3 800,0 3 800,0 3 702,0 - 98,0
  
Priem. mesačná mzda v Sk  14 365 15 825 x

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2004 dosiahol výnos dane z príjmov fyzických osôb 25 253,4 mil. Sk, čo 

predstavuje ročné plnenie schváleného rozpočtu na 135,6 % a prevy�uje ho o 6 633,4 mil. Sk. 

V porovnaní s rokom 2003 klesol celkový výnos tejto dane o 6 638,8 mil. Sk (o 20,8 %). 

Tento efekt bol spôsobený daňovou reformou v roku 2004, ktorá presunula daňové zaťa�enie 

z priamych daní na nepriame.  

S účinnosťou od 1.1.2004 platil nový zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskor�ích predpisov, ktorý podstatne zmenil daňový systém na Slovensku. Medzi hlavné 

zmeny patrilo zru�enie daňových pásiem a zavedenie jednotnej 19 % sadzby dane pre fyzické 

aj právnické osoby. Zmenil sa spôsob výpočtu nezdaniteľných častí základu dane. 

Odpočítateľná polo�ka na jedného daňovníka je definovaná ako 19,2-násobok  �ivotného 

minima platného k 1.1. príslu�ného roka. Rovnakú polo�ku si daňovník mô�e odrátať zo 

základu dane aj na man�elku, pokiaľ man�elka nemá vlastný príjem. Odpočítateľná polo�ka 

na dieťa bola nahradená tzv. daňovým bonusom v sume 4 800 Sk ročne, ktorú si mô�e 
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daňovník uplatniť na   ka�dé   vy�ivované    dieťa   �ijúce s ním v spoločnej domácnosti. 

O sumu daňového bonusu sa zni�uje výsledná daň.  

Uvedené legislatívne zmeny vplývali na celkový výnos daní z príjmov fyzických osôb 

zní�ením výnosu v porovnaní s rokom 2003. I keď celkový výnos dane z príjmov zo závislej 

činnosti vo vý�ke 21 551,4 mil. Sk je v porovnaní so schváleným rozpočtom 2004 

o 6 731,4 mil. Sk vy��í, medziročne je plnenie o 20,4 %, resp. o 5 528,5 mil. Sk ni��ie. 

Naopak, v inkase dane sa pozitívne premietol makroekonomický vývoj hospodárstva SR, keď 

priemerná mesačná nominálna mzda bola o 325 Sk vy��ia, ne� sa predpokladalo pri tvorbe 

�tátneho rozpočtu.  

Priaznivé plnenie rozpočtovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej 

činnosti bolo tie� ovplyvnené : 

     • zvý�enými úhradami preddavkov oproti predpokladom pri stanovovaní rozpočtu,  

     • jednorazovými úhradami preddavkov dane z odmien za rok 2003 začiatkom roka 2004, 

nakoľko vyplácanie odmien bolo presunuté kvôli ich výhodnej�iemu zdaneniu ako v roku 

2003. 

Medziročne je v�ak príjem dane z  príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti ni��í 

o 5,5 mld. Sk, na čo malo vplyv: 

     •  odstránenie progresivity daňovej sadzby a zavedenie jednotnej sadzby dane, 

     • uplatnenie § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t j. zamestnávateľ, 

ktorý je platiteľom, odvedie preddavky na daň zní�ené o úhrn daňového bonusu, 

     • zvý�enie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2004 z 3 230 Sk 

mesačne na 6 736 Sk mesačne, 

     • zavedenie vyplácania daňového bonusu daňovými úradmi (vrátená suma daňového 

bonusu predstavovala 251,0 mil. Sk). 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej 

činnosti činil 3 702,0 mil. Sk. Je to o 98 mil. Sk menej, ne� sa rozpočtovalo, čo znamená 

plnenie na 97,4 %. Medziročne bol výnos o 1 110,3 mil. Sk (23,1 %) ni��í. Tento pokles 

spôsobilo najmä vyrovnanie dane a úprava sadzby dane na 19 %. Daňovníci pri platení 

preddavkov uplatňovali 19 % - nú sadzbu dane, čo spôsobilo zní�enie úhrad preddavkov 

medziročne o 24 % a zároveň bol zaznamenaný pokles úhrad vyrovnania dane medziročne 

o 11,8 %.  

Okrem toho bol medziročný pokles dane z príjmov fyzických osôb z podnikania 

spôsobený: 
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     • odstránením progresívnej a zavedením jednotnej sadzby dane,  

     • zvý�ením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 38 760 Sk v roku 2003 na 

80 832 Sk v roku 2004 a s tým súvisiacim prepočtom preddavkov na daň, 

     • zvý�ením hranice daňovej povinnosti, z ktorej sa stanovujú a platia preddavky na daň 

z 10 000,� Sk na 20 000,� Sk (v dôsledku toho sa zní�il počet daňovníkov, ktorí platili 

preddavky na daň),  

    • zánikom in�titútu pau�álnej dane. Daňový subjekt podal daňové priznanie k pau�álnej 

dani za zdaňovacie obdobie e�te v roku 2003, t.j. daň bola príjmom roku 2003. Za zdaňovacie 

obdobie roku 2004 daňové subjekty podajú daňové priznanie a� k 31.3.2005 a zároveň 

neplatia preddavky na daň v roku 2004.  

! Daň z príjmov právnických osôb  sa rozpočtovala vo vý�ke 22 000,0 mil. Sk. 

Skutočný výnos  dosiahol 29 653,3 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 134,8 % a prekročenie 

rozpočtu o 7 653,3 mil. Sk. V medziročnom porovnaní sa výnos z dane z príjmov právnických 

osôb zvý�il o 2,0 %, v porovnaní s rozpočtom 2003 bol výnos vy��í o 353,3 mil. Sk.  

Dôvodom vy��ieho inkasa dane z príjmov právnických osôb ne� sa rozpočtovalo bol 

priaznivý vývoj makroekonomického prostredia, ktorý sa prejavil v ziskovosti podnikov. 

Prílev zahraničných investícií, pokračujúci pokles úrokových sadzieb a zlep�ujúce sa 

podnikateľské prostredie sa rovnako podieľali na výnose dane z príjmov právnických osôb.  

V roku 2004 mali fyzické aj právnické osoby mo�nosť poukázať 2 % z odvedenej 

dane na verejnoprospe�ný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených 845,0 

mil. Sk, z toho fyzické osoby poukázali 276,0 mil. Sk a právnické osoby 569,0 mil. Sk. Tieto 

finančné prostriedky nie sú súčasťou príjmov �tátneho rozpočtu. Vratky prostriedkov 

poukázaných na verejnoprospe�ný účel boli vo vý�ke 5,0 mil. Sk.  

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, �e výnos z tejto dane bol tvorený podľa legislatívy 

platnej do 31.12.2003. Počnúc mesiacom aprílom začalo plynúť nové preddavkové obdobie, 

pričom suma preddavkov bola prepočítaná na sadzbu dane 19 %. Mimoriadne priaznivý stav 

plnenia dane z príjmov právnických osôb bol taktie� ovplyvnený vysokým odvodom platieb 

z vyrovnania dane po podaní daňového priznania, ako aj jednorazovou úhradou dvoch 

významných daňových subjektov.  

Výnos dane z príjmov právnických osôb ovplyvnila aj skutočnosť, �e v rámci zákona 

č. 231/1999 Z. z. o �tátnej pomoci v znení neskor�ích predpisov poskytli poskytovatelia 

�tátnej pomoci (daňové úrady) daňové úľavy v celkovej vý�ke 6 475,6 mil. Sk. Tieto úľavy 

smerovali najmä do odvetvia oceliarskeho priemyslu, automobilového priemyslu a dopravy. 
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V súlade s tým rozhodujúcimi príjemcami tejto pomoci  boli U.S. STEEL Ko�ice, s.r.o. 

(2 958,7 mil. Sk) a Volkswagen Bratislava, a.s. (2 461,5 mil. Sk).   

! Daň z príjmov vyberaná zrá�kou  sa rozpočtovala sumou 11 400,0 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahla 5 674,7 mil. Sk. Rozpočtovaný výnos sa naplnil len na 49,8 %. 

Plnenie tejto dane je ni��ie aj v porovnaní s rokom 2003, a to o 3 468,3 mil. Sk (o 37,9 %). 

Výnos z dane bol v roku 2004 ovplyvnený zjednotením sadzby dane a zredukovaním 

druhov príjmov, z ktorých sa táto daň vyberá. Niektoré výnosy u� nie sú zdaňované 

�zrá�kovou daňou�, ale vstupujú do základu dane z príjmov fyzických osôb, prípadne 

právnických osôb.  

Skutočný výnos bol ni��í aj v dôsledku vývoja úrokových sadzieb v bankových 

in�titúciách, ktorý má klesajúcu tendenciu. Rozpočet tejto dane bol teda značne nadsadený 

a nezohľadnil v plnej miere legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), 

ktorými sa, okrem iného, s účinnosťou od 1.1.2004 zmenil spôsob zdanenia výnosov 

z dlhopisov, podielov na zisku obchodných spoločností, z ktorých u� daň nie je vyberaná 

zrá�kou, ale vstupujú do základu dane právnických, resp. fyzických osôb. Najvy��í podiel na 

plnení príjmov pri dani vyberanej zrá�kou majú daňové subjekty  v pôsobnosti Bratislavy, 

a to z dôvodu centralizácie administratívnych a riadiacich činností finančných in�titúcií v tejto 

oblasti. 

2.1.1.2. Dane z majetku 

Výnos z daní z majetku je tvorený daňou z prevodu a prechodu nehnuteľností 

a daňami z dedičstva a z darovania. Výnos bol rozpočtovaný vo vý�ke 1 500,0 mil. Sk, 

skutočné plnenie dosiahlo 2 734,6 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 182,3 %. 

V medziročnom porovnaní je relatívne plnenie vy��ie o 2,7 %, čo v absolútnych hodnotách 

znamená nárast o 70,6 mil. Sk. Podiel daní z majetku na celkovom výbere daní je 1,3 %.  

Výnos jednotlivých druhov majetkových daní v porovnaní s rozpočtom bol 

nasledovný (v mil. Sk): 

Skutočnosť 
2003 

Rozpočet 
2004 

Skutočnosť 
2004 

% plnenie 
upr. rozp.   
3/2*100 

Rozdiel   
3 - 2 

Index 
2004/2003     

3/1*100 Druh  dane 

1 2 3 4 5 6 
Daň z dedičstva  86,4 0,0 42,3 - 42,3 49,0
Daň z darovania 153,0 0,0 80,2 - 80,2 52,4
Daň z prevodu a 2 424,6 1 500,0 2 612,1 174,1 1 112,1 107,7
prechodu nehnuteľností        
Majetkové dane spolu 2 664,0 1 500,0 2 734,6 182,3 1 234,6 102,7

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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! Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností má majoritný podiel na celkovom 

výnose majetkových daní. V roku 2004 bol jej výnos 2 612,1 mil. Sk, čím sa rozpočet splnil 

na 174,1 %. V porovnaní s rokom 2003 bol výnos vy��í o 187,5 mil. Sk, resp. o 7,7 %.   

Priaznivé plnenie tejto dane je ovplyvnené skutočnosťou, �e daňovníci platili daň na 

základe vykonaného vkladu do katastra nehnuteľností a podaného daňového priznania, t.j. daň 

sa platila bez toho, aby bol daňovému subjektu doručený platobný výmer.  

! Príjmy �tátneho rozpočtu z daní z dedičstva  a darovania neboli rozpočtované, 

preto�e tieto dane boli od 1.1.2004 zru�ené. Skutočný výnos vo vý�ke 122,5 mil. Sk 

pozostáva z dobehov platieb za minulé roky.  

2.1.1.3. Domáce dane na tovary a slu�by 

Domáce dane na tovary a slu�by majú na celkových daňových príjmoch najvy��í 

podiel. Rozpočtovali sa sumou 140 088,0 mil. Sk a ich skutočne dosiahnutá vý�ka 144 271,8 

mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 103,0 %. V porovnaní s rokom 2003 je ich výnos 

vy��í o 20 945,2 mil. Sk, t.j. o 17 %.  

! Daň z pridanej hodnoty  sa rozpočtovala sumou 97 700,0 mil. Sk a jej skutočné 

inkaso vo vý�ke 99 575,6 mil. Sk predstavuje plnenie na 101,9 %. Skutočný výnos z tejto 

dane bol o 1 875,6 mil. Sk vy��í ne� sa rozpočtovalo a o 15 780,9 mil. Sk (18,8 %) vy��í ne� 

v roku 2003. Medziročný nárast v roku 2004 bol najvy��í za posledných päť rokov, a to aj pri 

poklese rozpočtovaného výnosu, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu: 

Rok
mil. Sk medziročný 

index
mil. Sk medziročný 

index
2000 62 900 x 70 587 x

2001 64 950 1,03 73 567 1,04

2002 82 000 1,26 82 241 1,12

2003 99 400 1,21 83 795 1,02

2004 97 700 0,98 99 576 1,19

Rozpočet Plnenie

 
                               Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Pozitívny medziročný vývoj plnenia tejto dane ovplyvnili:  

     • zjednotenie sadzby dane odstránením tzv. duálnej sadzby, ktorá sa premietala 

v predchádzajúcich rokoch do zvy�ovania vratiek nadmerných odpočtov a zni�ovania daňovej 
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povinnosti. Zmena zákona sa prejavila hlavne v potravinárstve, zdravotníctve, stavebníctve, 

poľnohospodárstve, kde sa do 31.12.2003 uplatňovala zní�ená 14 %-ná sadzba, 

     •  zmena realizácie vratiek nadmerných odpočtov s účinnosťou od 1.1.2004, ktorá 

spôsobila časový posun realizácie vrátenia nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie január 

z mesiaca marec na mesiac apríl, 

    • vstup SR do EÚ v dôsledku ktorého nastala zmena v spôsobe výberu DPH; pri 

transakciách s krajinami EÚ daň nevyberajú colné úrady pri prepustení tovarov na územie SR, 

ale priznáva sa a� v daňovom priznaní a výber DPH spravuje daňová správa. 

Rozhodujúci vplyv na výnos mali uskutočnené legislatívne zmeny, z ktorých medzi 

najdôle�itej�ie patrí zjednotenie pôvodne dvoch sadzieb dane - základnej 20 %-nej a zní�enej 

14 %-nej na jednotnú 19 %-nú  sadzbu. Ďalej sem patrí spomínaná zmena a zjednotenie 

spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov, keď nastal jednomesačný posun v realizácii vratiek 

nadmerných odpočtov.  Hranica pre povinnú registráciu pre daň sa zní�ila z 3,0 mil. Sk na 1,5 

mil. Sk (s tým súvisí nárast počtu platiteľov dane) a ďal�ia významná zmena nastala 

v mo�nosti odpočítania dane via�úcej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH.  

Okrem legislatívnych zmien vplýval na výnos DPH aj pozitívny vývoj spotrebných 

výdavkov domácností podporený rastom miezd.  

Plnenie príjmov �tátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty daňovými a colnými 

úradmi  bolo nasledovné (v mil. Sk): 

 1.1. � 31.12. 2003 1.1. � 31.12. 2004 Rozdiel 2004-2003 
 Daňové úrady -32 990,2 27 327,6 60 317,8
 Colné úrady 116 785,0 72 248,0 - 44 537,0
 Spolu 83 794,8 99 575,6 15 780,8

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

Daňová správa vybrala na DPH 27 327,6 mil. Sk  a colná správa 72 248,0 mil. Sk. 

Podiel plnenia príjmov daňovou a colnou správou je v porovnaní s vývojom 

v predchádzajúcich rokoch zmenený z dôvodu prechodu správy daní z colných úradov na 

daňové úrady od 1.5.2004 pri transakciách s krajinami EÚ. Preto sa výber daní colnou 

správou medziročne zní�il (o 44 537,0 mil. Sk), na druhej strane výber daní daňovou správou 

zaznamenal medziročný rast (o 60 317,8 mil. Sk).  

Daňové úrady vybrali na DPH spolu 122 151,0 mil. Sk (medziročne viac o 51 963,0 

mil. Sk). Formou vratiek nadmerných odpočtov vrátili daňovým subjektom 94 823,4 mil. Sk, 

o 8 351,0 mil. Sk menej ako v roku 2003. Plnenie za daňovú správu najviac ovplyvnil rast 
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vlastnej daňovej povinnosti, priznanej a zaplatenej daňovými subjektami a zní�enie nároku na 

vrátenie nadmerných odpočtov. Subjekty s najvy��ími dosiahnutými daňovými povinnosťami 

boli z oblasti telekomunikácií, veľkoobchodu, maloobchodu, softwérové a hardwérové 

činnosti, výstavba rôznych technológií a pod.  

Colná správa odviedla do �tátneho rozpočtu za obdobie mesiacov január a� apríl 2004, 

teda do vstupu Slovenskej republiky do EÚ spolu 39 158,2 mil. Sk, t.j. 54,2 % a za obdobie 

od mája do decembra 2004 v dôsledku zmeny systému platenia dane z pridanej hodnoty len 

33 089,8 mil. Sk, t.j. 45,8 %. 

Inkaso dane z pridanej hodnoty ovplyvnili aj nasledovné faktory: 

     • výber DPH sa uskutočňuje len pri dovoze tovaru z tretích krajín; v súvislosti so vstupom 

Slovenskej republiky do EÚ do�lo k výraznému poklesu jeho objemu, 

     • územie členských �tátov EÚ sa stalo jednotným colným územím a v prípade dovozu 

z tretích krajín deklarant mô�e podať colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného 

obehu v ktoromkoľvek členskom �táte EÚ. DPH sa stane príjmom toho členského �tátu, 

v ktorom bolo podané a prijaté colné vyhlásenie.  

! Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 40 896,0 mil. Sk, spolu sa vyinkasovalo 

43 400,5 mil. Sk, teda o 2 504,5 mil. Sk viac. Medziročne do�lo k nárastu výnosu zo 

spotrebných daní o 5 353,4 mil. Sk, t.j. o 14,1 %. Z hľadiska jednotlivých druhov spotrebných 

daní bol ich výnos nasledovný ( v mil. Sk): 

Schválený Upravený
1 2 3 4 5 6 7

z minerálnych olejov 25 797,6 25 700,0 25 700,0 29 595,0 115,2 3 895,0 114,7

z liehu 3 386,9 3 070,0 3 070,0 3 877,1 126,3 807,1 114,5

z piva 1 565,4 2 370,0 2 370,0 2 041,1 86,1 -328,9 130,4

z vína 122,5 196,0 196,0 118,2 60,3 -77,8 96,5

z tabaku a tabakových
výrobkov 7 174,7 9 560,0 9 560,0 7 769,1 81,3 -1 790,9 108,3

S p o l u 38 047,1 40 896,0 40 896,0 43 400,5 106,1 2 504,5 114,1

% plnenie 
upr. rozp.    
4/3*100

Rozdiel     
4 - 3

Index 
2004/2003   

4/1*100
Druh spotrebnej 

dane

Skutočnosť 
2003

Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2004

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Napriek tomu, �e legislatíva upravujúca predmet a mieru zdanenia bola relatívne 

stabilná, hotovostný výnos do rozpočtu bol ovplyvnený legislatívnymi zmenami súvisiacimi 

so vstupom Slovenskej republiky do EÚ.  
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Posledná úprava sadzieb spotrebných daní sa uskutočnila v auguste 2003. S výnimkou 

spotrebnej dane z tabakových výrobkov nedo�lo v priebehu roka 2004 k �iadnym zmenám 

sadzieb daní, pričom u spotrebnej dane z tabakových výrobkov mierne zvý�enie sadzieb 

súviselo so zmenou spôsobu stanovenia sadzby spotrebnej dane z cigariet (prechod na 

kombinovanú sadzbu dane). 

Po roku 2002, kedy colné úrady začali spravovať celú spotrebnú daň z minerálnych 

olejov, pre�la od 1. mája 2004 pod colné úrady aj správa zostávajúcich �tyroch spotrebných 

daní. Podobne ako pri DPH, aj spotrebných daní sa dotklo roz�írenie jednotného trhu 

s krajinami EÚ, ktoré zrovnoprávňuje dodávky tovarov a slu�ieb z krajín EÚ s domácimi 

dodávkami. Spotrebná daň pri dovoze výrobkov z krajín EÚ u� nie je splatná hneď pri dovoze 

tovaru, ale a� podaním daňového priznania, podobne ako u tuzemských subjektov. 

  

Výber spotrebných daní na daňových a colných úradoch v rokoch 2003 � 2004 
(mil. Sk) 

 2003 2004 Rozdiel 
Daňové úrady 6 739,0 3 550,0 -3 189,0 
Colné úrady 31 308,1 39 850,5 8 542,4 

Spotrebné dane spolu 38 047,1 43 400,5 5 353,4 
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne vy��í o 3 797,4 mil. Sk 

a dosiahol 29 595,0 mil. Sk. Pozitívne bol ovplyvnený ni��ím ako očakávaným výpadkom 

z dôvodu vstupu SR do EÚ a lep�ou skutočnosťou za rok 2003, ktorá nebola plne premietnutá 

do rozpočtu na rok 2004. Na výnos pozitívne vplýval aj medziročný rast spotreby tradičných 

pohonných látok o 2,6 %, najmä motorovej nafty (nárast o 3,6 %). Hoci sa rast cien ropy na 

medzinárodných trhoch prejavil do istej miery v raste cien pohonných látok, výraznej�iemu 

nárastu cien  a následnému zní�eniu spotreby bránilo oslabenie kurzu amerického dolára voči 

slovenskej korune. 

Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne  vy��í o 490,2 mil. Sk a oproti rozpočtu 

vy��í a� o 807,1 mil. Sk. Dlhotrvajúci pokles spotreby liehovín s výraznej�ím prepadom 

v roku 2003 bol v roku 2004 vystriedaný medziročným nárastom. V súčasnosti je veľmi 

obtia�ne jednoznačne určiť príčinu nárastu spotreby, ale v súvislosti s lep�ím výberom dane 

v druhej polovici roka sa predpokladá, �e pozitívny vývoj tejto dane je čiastočne ovplyvnený 

prenosom správy spotrebnej dane z daňových úradov na colné úrady a razantnými 

opatreniami proti výrobcom a distribútorom nelegálne vyrobeného liehu. 
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Opačný vývoj nastal pri výnose spotrebnej dane z piva. Hoci výnos medziročne 

vzrástol o 475,7 mil. Sk, rozpočet na rok 2004 sa nenaplnil. Dôvodom bola ni��ia spotreba 

piva, ktorá súvisela so zvý�ením sadzieb spotrebnej dane z piva v auguste 2003, ako aj iných 

faktorov (počasie, preferencie spotrebiteľov). 

Výnos spotrebnej dane z vína bol rozpočtovaný s predpokladom, �e pokles spotreby 

piva z dôvodu zvý�enia sadzieb v auguste 2003 bude kompenzovaný nárastom spotreby vína, 

pri ktorom nedo�lo k úpravám sadzieb. Tento substitučný vzťah sa nepotvrdil, čím do�lo 

k nenaplneniu príjmov z tejto dane.  

Výnos spotrebnej dane z tabakových výrobkov bol ovplyvnený viacerými faktormi. 

Od 1. mája 2004 do�lo k úprave sadzieb dane z tabakových výrobkov, pričom sa zaviedla 

kombinovaná sadzba dane z cigariet. Celková úroveň zdanenia sa v�ak zvý�ila len mierne 

a vyplývala zo zmeny spôsobu stanovovania sadzby z cigariet. Je mo�né, �e na ni��ie plnenie 

rozpočtu mal vplyv aj čierny obchod s cigaretami. Výnos spotrebnej dane bol vo výraznej 

miere tie� ovplyvnený vstupom SR do EÚ, ktorý sa prejavil v ni��om hotovostnom plnení 

rozpočtu.  

!!!! Dane z pou�ívania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli rozpočtované 

sumou 1 492,0 mil. Sk, z toho daň z úhrad za dobývací priestor tvorila 2,0 mil. Sk a cestná 

daň 1 490,0 mil. Sk. Skutočný výnos v roku 2004 dosiahol 1 295,7 mil. Sk, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 86,8 %. Medziročne bol výnos dane o 130,3 mil. Sk ni��í, čo je pokles 

o 9,1 %. Z dosiahnutého úhrnného výnosu predstavuje 2,1 mil. Sk daň z úhrad za dobývací 

priestor a 1 293,6 mil. Sk cestná daň.  

2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

Výnos  daní z medzinárodného obchodu a transakcií sa rozpočtoval v celkovej vý�ke 

1 630,0 mil. Sk. V skutočnosti sa dosiahol celkový výnos 1 870,7 mil. Sk, čo predstavuje 

plnenie �tátneho rozpočtu na 114,8 %. V porovnaní s rokom 2003 bolo ich inkaso o 2 193,8 

mil. Sk (o 54,0 %) ni��ie. 

Prehľad o plnení tejto skupiny daní v �truktúre poskytujú nasledovné údaje (v mil. 

Sk): 
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Schválený Upravený
1 2 3 4 5 6 7

Dovozné clo 3 959,1 1 250,0 1 250,0 1 600,8 128,1 350,8 40,4

Dovozná prirá�ka 13,6 0,0 0,0 15,2 x 15,2 111,8

Podiel na vybratých 
finančných prostriedkoch 0,0 380,0 380,0 254,7 67,0 -125,3 x

Ostatné colné príjmy 91,8 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0

Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 4 064,5 1 630,0 1 630,0 1 870,7 114,8 240,7 46,0

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100

Rozdiel    
4 - 3

Index 
2004/2003   

4/1*100Druh dane
Skutočnosť   

2003
Rozpočet     2004 Skutočnosť  

2004

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvýznamnej�ou polo�kou týchto daní bolo do roku 2003 dovozné clo, ktoré v roku 

2003 tvorilo 97,4 % celkového výnosu daní z medzinárodného obchodu a transakcií. Vstupom 

SR do EÚ sa dovozné clo pretransformovalo na podiel na vybratých finančných prostriedkoch 

Európskej únie. Na základe tejto skutočnosti  sa výnos z dovozného cla za prvé �tyri mesiace 

rozpočtoval vo vý�ke 1 250,0 mil. Sk a  podiel na vybratých finančných prostriedkoch 

v ostatných mesiacoch vo vý�ke 380,0 mil. Sk. 

Dovozné clo dosiahlo v roku 2004 celkový výnos 1 600,8 mil. Sk, čím sa prekročil 

rozpočet o 350,8 mil. Sk a  plnenie rozpočtu bolo na 128,1 %. Oproti roku 2003 v�ak výnos 

zaznamenal výrazný pokles o 2 358,3 mil. Sk (59,6 %).   

Celkový výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch vo vý�ke 254,7 mil. 

Sk bol ni��í oproti rozpočtu o 125,3 mil. Sk, tak�e rozpočet sa naplnil len na 67,0 %. 

Okrem týchto polo�iek tvorí príjem �tátneho rozpočtu aj nerozpočtovaný výnos 

z dovoznej prirá�ky, ktorá dosiahla 15,2 mil. Sk. Ide o úhradu nedoplatkov za predchádzajúce 

obdobia, nakoľko táto daň bola od 1.1.2001 zru�ená. 

2.1.2. Nedaňové príjmy 

 Celkové nedaňové príjmy sa v roku 2004 rozpočtovali vo vý�ke 13 004,1 mil. Sk. 

Pôvodný rozpočet sa úpravami vykonanými na základe rozpočtových opatrení zvý�il na 

13 590,1 mil. Sk. Podiel týchto príjmov na celkových rozpočtových príjmoch �tátneho 

rozpočtu je relatívne malý a z dlhodobého hľadiska sa pohybuje pod úrovňou 6 %.  Túto 

kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových 

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

a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne. V roku 2004 mali najväč�í podiel na 

celkových nedaňových príjmoch administratívne a iné poplatky a platby.  
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 V skutočnosti dosiahli nedaňové príjmy 21 054,7 mil. Sk, čím sa pôvodný schválený 

rozpočet výrazne prekročil o 8 050,6 mil. Sk (o 61,9 %) a upravený rozpočet o 7 464,6 mil. 

Sk (54,9 %). Aj medziročne vzrástli nedaňové príjmy o 3 742,2 mil. Sk , t.j. o 21,6 %.  

 Rozhodujúce nedaňové príjmy boli splnené nasledovne  (v mil. Sk): 

Schválený Upravený
1 2 3 4 5 6 7

Príjmy z podnikania  a z 
vlastníctva  majetku 612,7 464,1 483,3 1 301,7 269,3 818,4 212,5

Príjmy z podnikania 127,4 162,6 162,6 902,3 554,9 739,7 708,2

Príjmy z vlastníctva 485,3 301,5 320,7 399,4 124,5 78,7 82,3

Ostatné 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 x

Administratívne a iné 
poplatky a platby 7 300,9 8 297,1 8 267,8 9 083,0 109,9 815,2 124,4

Kapitálové príjmy 602,4 66,0 201,8 279,4 138,5 77,6 46,4
Úroky z domácich úverov, 
pô�ičiek a vkladov 1 500,3 781,0 896,1 2 460,6 274,6 1 564,5 164,0

Úroky zo zahraničných 
úverov, pô�ičiek a vkladov 281,2 117,7 113,2 119,2 105,3 6,0 42,4

Iné nedaňové príjmy 7 015,0 3 278,2 3 627,9 7 810,8 215,3 4 182,9 111,3

Nedaňové príjmy spolu 17 312,5 13 004,1 13 590,1 21 054,7 154,9 7 464,6 121,6

% plnenie 
upr. rozp.    
4/3*100

Rozdiel   
4 - 3

Index 
2004/2003 

4/1*100
Druh nedaňových 

príjmov

Skutočnosť 
2003

Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2004

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sa rozpočtovali sumou 464,1 mil. Sk. 

Zahrňovali predpokladané príjmy z dividend vo vý�ke 162,6 mil. Sk a príjmy z nájomného za 

prenájom majetku vo vlastníctve �tátu, ktorý je v správe jednotlivých rozpočtových kapitol vo 

vý�ke 301,5 mil. Sk.  

 Skutočné príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku dosiahli 1 301,7 mil. Sk, z toho 

príjmy z podnikania 902,3 mil. Sk a príjmy z vlastníctva majetku 399,4 mil. Sk. Najvy��í 

objem príjmov z podnikania tvoria dividendy z vlastníctva akcií v akciových spoločnostiach 

s majetkovou účasťou �tátu sa dosiahol v rozpočtových kapitolách Ministerstvo dopravy, pô�t 

a telekomunikácií SR (699,1 mil. Sk od spoločnosti Slovak Telecom),  Ministerstvo financií 

SR (od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. a od a.s. Tipos spolu 130,0 mil. Sk), 

V�eobecná pokladničná správa (71,1 mil. Sk od Investičnej banky pre obnovu a rozvoj)          

a Ministerstvo zahraničných vecí SR (2,1 mil. Sk od Správy slu�ieb diplomatickému zboru).   
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 Príjmy z vlastníctva majetku v sume 399,4 mil. Sk tvorili príjmy z prenájmu 

pozemkov, budov a priestorov vo vý�ke 329,1 mil. Sk a príjmy odvedené z úhrad za vydobyté 

nerasty 70,3 mil. Sk.  

2.1.2.2. Administratívne  a iné poplatky a platby 

 Rozpočet týchto príjmov bol stanovený vo vý�ke 8 297,1 mil. Sk, v rámci ktorých sa 

rozpočtovali administratívne poplatky vo vý�ke 3 405,7 mil. Sk, pokuty, penále a iné sankcie 

v sume 963,2 mil. Sk, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a slu�ieb 

2 605,8 mil. Sk a ďal�ie platby 1 322,4 mil. Sk. Z hľadiska rezortov sa mal najväč�í podiel 

týchto príjmov zabezpečiť v kapitole V�eobecná pokladničná správa, v rezortoch dopravy, 

pô�t a telekomunikácií, �ivotného prostredia, vnútra, spravodlivosti a práce, sociálnych vecí 

a rodiny.  

 Skutočné administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 9 083,0 mil. Sk, čím sa 

schválený rozpočet prekročil o 785,9 mil. Sk, t.j. o 9,5 %. Aj medziročne boli tieto príjmy 

vy��ie o 1 782,1 mil. Sk, t.j. o 24,4 %.  

 Administratívne poplatky dosiahli spolu 4 018,5 mil. Sk. Tvorili ich súdne poplatky 

490,4 mil. Sk, tr�by z predaja kolkových známok 2 651,7 mil. Sk a ostatné poplatky, ako sú 

správne a puncové, 876,4 mil. Sk. 

 Platby sankčného charakteru vo forme pokút, penále a iné sankcie predstavovali  

1 029,7 mil. Sk. Za poru�enie v�eobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany 

zdravia obyvateľstva, hospodárskej súťa�e, zamestnanosti a podobne boli ulo�ené platby vo 

vý�ke 507,7 mil. Sk. Platby v blokovom konaní dosiahli 437,3 mil. Sk. Platby za poru�enie 

rozpočtovej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách a za poru�enie finančnej 

disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie predstavovali 45,2 mil. Sk a ostatné 

platby sankčného charakteru 39,5 mil. Sk. 

 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a slu�ieb dosiahli 2 772,4 mil. Sk. Patria 

sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté slu�by, ktoré nie sú priemyselnej povahy 

a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými slu�bami. Platby za 

predaj výrobkov, tovarov a slu�ieb dosiahli 2 449,5 mil. Sk, za prebytočný hnuteľný majetok 

162,3 mil. Sk, za stravovacie slu�by 152,7 mil. Sk, príspevky fyzických osôb na čiastočnú 

úhradu prevádzkových nákladov 7,9 mil. Sk.  

 Ďal�ie administratívne poplatky a platby boli vo vý�ke 1 262,4 mil. Sk. Preva�ná časť 

týchto príjmov patrí do kapitoly ministerstva �ivotného prostredia. Odplaty za vypú�ťanie 
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odpadových vôd dosiahli 185,7 mil. Sk, odplaty za odber podzemných vôd 375,8 mil. Sk, za 

znečisťovanie ovzdu�ia 663,3 mil. Sk, za separovaný zber a ostatné menej významné polo�ky 

37,6 mil. Sk.  

2.1.2.3. Kapitálové príjmy 

 Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo vý�ke 66,0 mil. Sk súvisel s objemom 

majetku v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý bol predmetom predaja 

v rozpočtovom roku. Ide o príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa 

kritériá hmotného a nehmotného majetku. Vzhľadom na to, �e rozsah nepotrebného majetku 

sa postupne zni�uje, medziročne klesá aj vý�ka kapitálových príjmov. 

 Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 279,4 mil. Sk a boli prekročené oproti 

schválenému rozpočtu o 213,4 mil. Sk. Príjmy z predaja kapitálových aktív (budov, bytov 

a pod.) dosiahli 236,0 mil. Sk, príjmy z predaja pozemkov, patentov, autorských práv, 

obchodných značiek a pod. 39,9 mil. Sk, a ostatné kapitálové príjmy vrátane príjmov 

z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 3,5 mil. Sk.  

2.1.2.4. Úroky z domácich úverov, pô�ičiek a vkladov 

 Úroky z domácich úverov, pô�ičiek a vkladov sa rozpočtovali celkovou sumou 781,0 

mil. Sk, z toho v kapitole �tátny dlh 399,6 mil. Sk, v kapitole V�eobecná pokladničná správa 

208,0 mil. Sk, v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR 100,9 mil. Sk, v kapitole 

Ministerstva �ivotného prostredia SR 30,0 mil. Sk a v ostatných rozpočtových kapitolách 42,5 

mil. Sk. 

 Skutočné úroky z domácich úverov, pô�ičiek a vkladov dosiahli 2 460,6 mil. Sk a tým 

prekročili rozpočtovanú úroveň o 1 679,6 mil. Sk. Medziročne boli vy��ie o 960,3 mil. Sk, t.j. 

o 64 %. Príjmy z úrokov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli nasledovné: 

 • v kapitole �tátny dlh úroky dosiahli spolu 2 046,6 mil. Sk. Z úročenia súhrnného 

evidenčného účtu �tátu v Národnej banke Slovenska sa získali kreditné úroky 216,7 mil. Sk 

i napriek skutočnosti, �e jednodňová sterilizačná sadzba, ktorou NBS úročila tento účet, sa 

v priebehu roka zní�ila  zo 4,6 % na 2,5 %. Národná banka Slovenska taktie� viedla 

jednotý�denný termínovaný účet ministerstva financií, na ktorom boli ulo�ené dočasne voľné 

peňa�né prostriedky. Vklad úročila aktuálnou sadzbou BRIBOR a získaný úrokový výnos 

dosiahol 376,3 mil. Sk.  

Z prostriedkov poskytnutých ako návratné finančné výpomoci zaplatili �eleznice 

Slovenskej republiky na úrokoch 48,9 mil. Sk a mesto Ko�ice 25,0 mil. Sk. Vo vý�ke 1 151,7 
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mil. Sk bol získaný alikvotný úrokový výnos z emisií �tátnych dlhopisov v rámci tzv. 

navy�ovacích emisií od investorov do �tátnych cenných papierov ako rozdiel v úrokoch, ktorý 

vznikol za obdobie medzi dňom prvej emisie a dňom konkrétnej čiastkovej emisie. Úrokový 

výnos z nákupu pokladničných pouká�ok emitovaných Národnou bankou Slovenska 

predstavoval 29,6 mil. Sk a emisné á�io z emisie �tátnych dlhopisov 198,4 mil. Sk.  

 • v kapitole V�eobecná pokladničná správa sa z poskytnutých dočasných výpomocí 

dosiahol úrokový výnos 208,4 mil. Sk, konkrétne od Vodohospodárskej výstavby, �.p. 

Bratislava.  

 • v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR prijaté úroky predstavovali 49,9 mil. 

Sk. I�lo o dobiehajúce úroky z pô�ičiek poskytnutých bývalým �tátnym podporným fondom 

pôdohospodárstva a potravinárstva poľnohospodárskym subjektom, ktoré prevzala táto 

kapitola.  

 • v kapitole Ministerstva �ivotného prostredia SR úrokové výnosy dosiahli 28,1 mil. 

Sk. Tieto úrokové výnosy plynú z pô�ičiek poskytnutých bývalým �tátnym fondom �ivotného 

prostredia na ekologické stavby. 

 • v ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli úroky v celkovej vý�ke 127,6 mil. Sk 

predov�etkým z úročenia účtov v rámci platobného systému v �tátnej pokladnici.  

2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pô�ičiek a vkladov 

 Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pô�ičiek a vkladov sa rozpočtovali sumou 

117,7 mil. Sk. Ich skutočná vý�ka dosiahla 119,2 mil. Sk a znamená splnenie schváleného 

rozpočtu na 101,3 %. Oproti roku 2003 sa tieto úroky zní�ili o 162,0 mil. Sk.  

 V kapitole �tátny dlh sa pri schválenom rozpočte 112,7 mil. Sk dosiahli skutočné 

úroky vo vý�ke 118,9 mil. Sk. I�lo predov�etkým o úroky z poskytnutých úverov do 

zahraničia v civilnej oblasti v sume 9,0 mil. Sk (Al�írsko 8,6 mil. Sk, Afganistan 0,4 mil. Sk) 

v �peciálnej oblasti 78,4 mil. Sk (Al�írsko), úroky získané v rámci deblokácií 31,4 mil. Sk 

(Ruská federácia) a úroky vyplývajúce z bývalého tzv. centrálneho devízového zdroja vo 

vý�ke 0,1 mil. Sk. V kapitole ministerstva zahraničných vecí boli prijaté kreditné úroky vo 

vý�ke 0,3 mil. Sk z peňa�ných prostriedkov vedených a spravovaných zastupiteľskými 

úradmi v zahraničí.  
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2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy 

 V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 3 278,2 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahli 7 810,8 mil. Sk. Vo vzťahu k schválenému rozpočtu boli vy��ie         

o 4 532,6 mil. Sk (plnenie na 238,3 %) a medziročne o 795,8 mil. Sk, t.j. o 11,3 %.  

 Iné nedaňové príjmy pozostávajú z dvoch skupín príjmov: 

Prvú skupinu tvoria príjmy za neoprávnené pou�itie a zadr�anie rozpočtových 

prostriedkov rozpočtované vo vý�ke 403,7 mil. Sk a skutočne dosiahnuté vo vý�ke 166,0 mil. 

Sk. 

Druhú skupinu tvoria ostatné nedaňové príjmy 2 874,5 mil. Sk, ktoré v�ak 

v skutočnosti dosiahli a� 7 644,8 mil. Sk. Vysoké plnenie ostatných nedaňových príjmov bolo 

ovplyvnené: 

     • nerozpočtovaným odvodom výnosu �tátnej pokladnice  na príjmový účet kapitoly �tátny 

dlh z finančných operácií na účtoch klientov �tátnej pokladnice vo forme úrokového 

diferenciálu, poplatkov a kurzových rozdielov v sume 1 013,8 mil. Sk, 

     • príjmami z vrátených náhrad poistného plnenia 106,2 mil. Sk, 

     • príjmami z výťa�kov z lotérií a iných podobných hier 1 666,7 mil. Sk, 

     • nerozpočtovanými príjmami z odvodu po finančnom zúčtovaní 1 086,7 mil. Sk,  

     • prevedenými prostriedkami z mimorozpočtových účtov z predchádzajúceho roka      

943,0 mil. Sk, 

     • vratkami prostriedkov, na ktoré bola poskytnutá výnimka z časového pou�itia 

rozpočtových prostriedkov 2 202,6 mil. Sk, 

     • ostatnými príjmami vo vý�ke 625,8 mil. Sk (výnosy z prostriedkov �tátneho rozpočtu, 

dobropisy, úhrady pohľadávok obvinených a odsúdených, trovy trestného konania, kurzové 

rozdiely, regresné náhrady, vý�ivné na dieťa podľa rozhodnutí súdov, dedičské konania 

a ostatné obdobné platby). 

2.1.3. Granty a transfery 

Granty sa v príjmoch �tátneho rozpočtu nerozpočtovali, preto�e majú charakter 

príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov. V �tátnom rozpočte na rok 2004 sa 

rozpočtovali iba transfery v celkovej sume 22 538,5 mil. Sk, z toho zahraničné 14 232,4 mil. 

Sk  a tuzemské 8 306,1 mil. Sk. Z tuzemských be�ných transferov v úhrnnej vý�ke 8 304,3 

mil. Sk sa 8 300,0 mil. Sk rozpočtovalo v kapitole V�eobecná pokladničná správa (ako odvod 

dividend Fondu národného majetku SR do �tátnych finančných aktív, ktoré sa následne mali 
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previesť do príjmov tejto kapitoly), 2,8 mil. Sk v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR        

a 1,5 mil. Sk v kapitole Ministerstva financií SR. 

V skutočnosti �tátny rozpočet v hlavnej rozpočtovej kategórii grantov a transferov 

dosiahol celkový príjem vo vý�ke 9 668,6 mil. Sk, z toho granty tuzemské a zahraničné 

predstavovali  327,3 mil. Sk a transfery tuzemské a zahraničné  9 341,3 mil. Sk.  

Celkový výpadok príjmov �tátneho rozpočtu v tejto hlavnej rozpočtovej kategórii 

predstavuje 12 869,9 mil. Sk, keď nesplnenie príjmov z transferov  vo vý�ke 13 197,4 mil. Sk. 

bolo čiastočne kompenzované nerozpočtovaným príjmom z grantov v čiastke 327,5 mil. Sk 

Rozpočtované a skutočné výsledky z grantov a transferov v roku 2004 boli nasledovné 

(v mil. Sk): 

 Rozpočet Skutočnosť Plnenie Rozdiel
Tuzemské be�né granty a transfery 8 304,3 4 952,7 59,6 - 3 351,6
v tom: granty 0,0 132,8 x 132,8
            transfery 8 304,3 4 819,9 58,0 - 3 484,4
Tuzemské kapitálové granty a transf. 1,8 151,2 x 149,4
v tom: granty 0,0 151,1 x 151,1
            transfery 1,8 0,1 25,6 - 1,7
Zahraničné kapitálové granty a transf. 14 232,4 4 564,7 32,1 - 9 667,7
v tom: granty 0,0 43,4 x 43,4
            transfery 14 232,4 4 521,3 31,8 - 9 711,1
S p o l u 22 538,5 9 668,6 42,9 - 12 869,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Tuzemské be�né granty dosiahli 132,8 mil. Sk  a boli účelovo určené na financovanie 

rozvoja kultúry, sociálnej sféry, �kolstva, výskumu a vývoja, rozvoja �ivotného prostredia a 

zdravotníctva.  

Tuzemské kapitálové granty dosiahli 151,1 mil. Sk. Tieto dobrovoľné príspevky od 

darcov a sponzorov boli určené na rozvoj �kolstva (100,1 mil. Sk) na výskum a vývoj       

(33,1 mil. Sk) a na rozvoj  zdravotníctva a sociálnej sféry (17,9 mil. Sk).  

Tuzemské be�né transfery dosiahli skutočnú vý�ku 4 819,9 mil. Sk, z toho v kapitole 

V�eobecná pokladničná správa 4 771,3 mil. Sk, v kapitole ministerstva zdravotníctva 3,4 mil. 

Sk, v kapitole ministerstva financií 1,0 mil. Sk a v ostatných rozpočtových kapitolách        

44,2 mil. Sk.  

Prijaté transfery v kapitole V�eobecná pokladničná správa sa zrealizovali na základe 

uznesení vlády SR č. 139/2004 a č. 282/2004 formou prevodu prostriedkov zo �tátnych 
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finančných aktív do príjmov tejto kapitoly, ktoré sa následne prostredníctvom výdavkov 

pou�ili na úhradu osobitnej záruky vlády za splatenie redistribučného úveru na trvale sa 

obracajúce zásoby vo vý�ke 2 570,3 mil. Sk a na poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci 

pre spoločnosť Veriteľ, a.s. vo vý�ke 2 201,0 mil. Sk. Vzhľadom na priaznivé plnenie 

celkových príjmov �tátneho rozpočtu vláda v závere roka svojim uznesením č. 1235/2004 

rozhodla ponechať dividendy odvedené Fondom národného majetku SR v �tátnych 

finančných aktívach, v dôsledku čoho boli skutočné transfery ni��ie ne� rozpočtované.  

Tuzemské kapitálové transfery rozpočtované vo vý�ke 1,8 mil. Sk v skutočnosti 

dosiahli oba 0,1 mil. Sk.  

Zahraničné granty v objeme 43,4 mil. Sk boli prijaté od medzinárodných organizácií 

a smerovali predov�etkým na rozvoj �kolstva, kultúry, zdravotníctva a ochrany �ivotného 

prostredia.  

V bilancii príjmov �tátneho rozpočtu v roku 2004 boli formou zahraničných transferov 

rozpočtované prostriedky zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie vo vý�ke 14 232,4 mil. 

Sk. V skutočnosti  boli  tieto  prostriedky  z rozpočtu  EÚ  čerpané vo vý�ke 4 521,3 mil. Sk, 

t.j. na 31,8 % v týchto rozpočtových kapitolách (v mil. Sk): 

 

 Rozpočet 2004 Skutočnosť 2004 

Ministerstvo �ivotného prostredia SR 567,5 6,4  

Ministerstvo �kolstva SR 300,0 3,5 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 1 273,4 88,2 

Ministerstvo hospodárstva SR 685,9 0,0 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 6 760,8 1 620,6 

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 670,3 13,7 

Ministerstvo dopravy, pô�t a telekom. SR 1 034,5 5,7 

V�eobecná pokladničná správa 2 940,0 2 774,3 

Ministerstvo financií SR 0,0 6,1 

Slovenská akadémia vied  0,0 2,8 

Spolu príjmy �R zo v�eob. rozpočtu EÚ 14 232,4 4 521,3 

             Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobné hodnotenie príjmov �tátneho rozpočtu zo v�eobecného rozpočtu EÚ je 

uvedené v samostatnej časti tohto materiálu v bode 2.3. 
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2.1.4. Príjmy zo splácania úverov, pô�ičiek a z predaja majetkových účastí 

Príjmy zo splácania úverov, pô�ičiek a z predaja majetkových účastí sa rozpočtovali 

sumou 1 176,9 mil. Sk.  

Najvy��í objem z nich vo vý�ke 629,7 mil. Sk bol rozpočtovaný v kapitole V�eobecná 

pokladničná správa. V tejto kapitole sa počítalo so splatením domácich úverov a pô�ičiek od 

verejnoprávnych in�titúcií a rezortných zdravotných poisťovní vo vý�ke 223,7 mil. Sk a od 

ostatných nefinančných subjektov 406,0 mil. Sk.  

V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR sa rozpočtovali príjmy vo vý�ke     

486,0 mil. Sk ako splátky úverov a dočasných finančných výpomocí, ktoré boli 

v predchádzajúcich obdobiach poskytnuté z účelových �tátnych fondov. V kapitole 

Ministerstva �ivotného prostredia SR sa rozpočtovali príjmy z úverov a pô�ičiek vo vý�ke 

57,0 mil. Sk, v kapitole Ministerstva vnútra SR 2,2 mil. Sk a v kapitole Ministerstva financií 

SR 2,0 mil. Sk.  

Skutočné príjmy tejto hlavnej rozpočtovej kategórie dosiahli 2 262,6 mil. Sk, čo 

znamená splnenie rozpočtu na 192,2 %.  

Najväč�í objem príjmov v úhrnnej vý�ke 1 470,4 mil. Sk bol dosiahnutý v kapitole 

V�eobecná pokladničná správa. Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava splatila dočasnú 

finančnú výpomoc v sume 851,5 mil. Sk, ktorá jej bola poskytnutá v rámci osobitnej záruky 

vlády za redistribučný úver na trvale sa obracajúce zásoby. V�eobecná zdravotná poisťovňa 

splatila návratné finančné výpomoci v sume 200,0 mil. Sk. Zo zrealizovaných �tátnych záruk 

za bankové úvery bola do �tátneho rozpočtu uhradená splátka istiny od Vodohospodárskej 

výstavby, �.p. Bratislava v sume 384,7 mil. Sk a v sume 34,2 mil. Sk sa zrealizovali ostatné 

splátky návratných finančných výpomocí najmä od organizácií, ktorým sa poskytli finančné 

prostriedky v súvislosti s Programom zni�ovania energetickej náročnosti a vyu�itia 

alternatívnych zdrojov energie.  

V kapitole ministerstva pôdohospodárstva príjmy zo splácania úverov a pô�ičiek 

predstavovali 399,2 mil. Sk a v kapitole ministerstva �ivotného prostredia 54,2 mil. Sk, 

v kapitole ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 35,6 mil. Sk, ministerstva 

spravodlivosti 2,6 mil. Sk a v kapitole ministerstva financií 0,6 mil. Sk. Pozitívny dopad na 

tento druh príjmov mali taktie� príjmy z predaja majetkovej účasti Úradu vlády SR v Hoteli 

Fórum Bratislava, s.r.o. firme Diamont Hotels Slovakia, s.r.o. vo vý�ke 300,0 mil. Sk na 

základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 13.5.2003. 
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2.2. Výdavky �tátneho rozpočtu 
 

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2004 vecne aj obsahovo síce nadväzuje na výsledky 

rozpočtového hospodárenia �tátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, jeho konečnú 

podobu v�ak výrazne ovplyvnili viaceré skutočnosti: 

     • vstup Slovenska do Európskej únie znamenal zásadnú zmenu pri tvorbe �tátneho 

rozpočtu; �trukturálne operácie povstupových fondov sú priamo súčasťou príjmov a výdavkov 

�tátneho rozpočtu, pričom �tátny rozpočet zabezpečuje finančné zdroje potrebné pre členstvo 

Slovenska v EÚ, vrátane zdrojov potrebných na spolufinancovanie projektov z európskych 

fondov, 

    • reforma v oblasti verejných financií podstatne zmenila �truktúru rozpočtových kapitol 

práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, �kolstva, pôdohospodárstva a niektorých 

ďal�ích, 

     • proces decentralizácie kompetencií z pôsobnosti �tátu do kompetencie územných 

samospráv, 

    • reforma miestnej �tátnej správy vrátane zru�enia okresných úradov a Národného úradu 

práce a prechodu ich pôsobnosti na �pecializovanú miestnu �tátnu správu (súčasť kapitol 

vecne príslu�ných rezortov), 

     • trvanie na tvrdých rozpočtových obmedzeniach, čo znamenalo hospodáriť vo v�etkých 

zlo�kách verejných financií v roku 2004 bez vytvárania dlhov, 

    • uplatňovanie programového rozpočtovania, ktoré vytváralo predpoklady pre zásadné 

zvý�enie efektívnosti rozdeľovania verejných zdrojov. 

 
2.2.1. Výdavky �tátneho rozpočtu v ekonomickom členení 

 

Zákonom o �tátnom rozpočte na rok 2004 boli celkové výdavky určené sumou        

310 452,5 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamená zvý�enie o 19 015,3 mil. Sk. 

V rámci celkových výdavkov dynamicky vzrástol rozpočet be�ných výdavkov (o 18,8 mld. 

Sk), konkrétne výdavky na tovary a slu�by o 4,0 mld. Sk a rozpočet be�ných transferov a� 

o 19,8 mld. Sk najmä v súvislosti s rozpočtovanými odvodmi do rozpočtu EÚ. 

V medziročnom porovnaní vzrástli aj kapitálové výdavky o 4,7 mld. Sk, av�ak rozpočtované 

výdavky určené na úvery, pô�ičky a účasť na majetku zaznamenali pokles o 4,4 mld. Sk.  
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Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2003 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2004 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu       
Rozdiel     Index 

2004/2003  V ý d a v k y 

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

A. Be�né výdavky 247 490,1 272 251,8 271 848,1 263 858,2 97,1 -7 989,9 106,6
1. Mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania   30 712,2 34 368,0 32 703,1 32 599,3 99,7 -103,8 106,1

2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do 
poisťovní a NÚP  9 848,3 11 169,1 9 421,6 9 348,2 99,2 -73,4 94,9

3. Tovary a slu�by 34 524,9 36 158,9 35 293,6 34 023,9 96,4 -1 269,7 98,5

4. Be�né transfery 142 111,3 160 287,9 167 783,1 161 325,3 96,2 -6 457,8 113,5

4.1. na rovnakej úrovni 16 652,3 15 161,0 16 672,7 16 460,4 98,7 -212,3 98,8
4.2. jednotlivcom a neziskovým právnickým 
org.a poskytovateľom zdrav. starostlivosti 65 379,8 71 695,4 66 491,2 63 805,4 96,0 -2 685,8 97,6

4.3. nefinančným subjektom  PO a FO 
podnikateľom 17 127,6 21 278,7 29 599,2 26 545,6 89,7 -3 053,6 155,0

4.4. do tuzemských finančných in�titúcií 453,4 379,4 269,4 265,5 98,6 -3,9 58,6

4.5. na rôznej úrovni 41 601,4 42 040,5 46 004,0 45 531,9 99,0 -472,1 109,4

4.6.zahraničné 851,5 9 732,9 8 746,6 8 716,5 99,7 -30,1 x

4.7.ostatné 45,3 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace 
s úvermi 30 293,4 30 267,9 26 646,7 26 561,5 99,7 -85,2 87,7

B.  Kapitálové výdavky 29 112,3 37 216,1 38 750,9 31 292,4 80,8 -7 458,5 107,5

1. Obstarávanie kapitálových aktív 15 371,3 18 124,2 18 952,4 17 345,1 91,5 -1 607,3 112,8

2. Kapitálové transfery 13 741,0 19 091,9 19 798,5 13 947,3 70,4 -5 851,2 101,5
C. Poskytnuté úvery, pô�ičky, účasť na 
majetku 7 873,6 984,6 12 948,8 12 566,3 97,0 -382,5 159,6

D. Prevod prostriedkov 4 568,2 0,0 0,0 5 015,7 x 5 015,7 109,8

1. Prevod be�ných výdavkov 2 567,9 0,0 0,0 2 525,2 x 2 525,2 98,3

2. Prevod kapitálových výdavkov 2 000,3 0,0 0,0 2 490,5 x 2 490,5 124,5

Výdavky spolu 289 044,2 310 452,5 323 547,8 312 732,6 96,7 -10 815,2 108,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR             
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Rozpočtovými opatreniami sa schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka zvý�il na 

323 547,8 mil. Sk, pričom zvý�enie výdavkov z prijatých rozpočtových opatrení kryli, 

v súlade s rozpočtovými pravidlami, v adekvátnej vý�ke zvý�ené zdroje v rozpočte príjmov. 

Skutočne vynalo�ených 312 732,6 mil. Sk predstavuje  vo vzťahu k upravenému 

rozpočtu plnenie na 96,7 %, pričom pribli�ne na rovnakej úrovni sa plnili be�né výdavky 

(97,1 %) a výdavky pou�ité na pô�ičky a účasť na majetku (97,0 %) a kapitálové výdavky 

vykázali plnenie len na 80,8 %. 

Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej �truktúre v porovnaní so schváleným aj 

upraveným rozpočtom ako aj dosiahnutou skutočnosťou minulého roka je uvedený v tabuľke 

na predchádzajúcej strane. 

2.2.1.1. Be�né výdavky 

Be�né výdavky �tátneho rozpočtu tvoria mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní, výdavky za tovary 

a slu�by, be�né transfery, ako aj splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. 

Rozpočtovali sa v úhrnnom objeme 272 251,8 mil. Sk, čo predstavuje 87,7 % z celkových 

rozpočtovaných výdavkov.  V medziročnom porovnaní vzrástli rozpočtované výdavky 

indexom 107,4 o 18,8 mld. Sk.  

Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa ich pôvodná vý�ka mierne zní�ila na       

271 848,1 mil. Sk. Skutočné čerpanie v objeme 263 858,2 mil. Sk znamená vo vzťahu k 

upraveného rozpočtu plnenie na 97,1 %.  

Jednotlivé druhy be�ných výdavkov sa plnili takto: 

a) Výdavky na mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

  Záväzný ukazovateľ výdavkov na mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania bol v rozpočte určený sumou 34 368,0 mil. Sk. Jej vý�ku ovplyvnili viaceré 

zmeny súvisiace s procesom zru�enia rozpočtových kapitol krajských úradov, presunom 

kompetencií na vy��ie územné celky a obce, zriadením nových �pecializovaných úradov 

miestnej �tátnej správy v príslu�ných rozpočtových kapitolách, transformáciou verejnoprávnej 

in�titúcie Národný úrad práce do rozpočtovej sféry, valorizáciou, elimináciou dopadu zmeny 

zdaňovania v zahraničnej slu�be a s premietnutím dopadov zo zmien ďal�ích zákonov. 

Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa objem pôvodne rozpočtovaných 

prostriedkov zní�il na 32 703,1 mil. Sk a vecne sa nimi zabezpečil najmä: 
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     • prechod kompetencií na úseku ciest 2. a 3. triedy  z kapitoly ministerstva dopravy, pô�t 

a telekomunikácií na vy��ie územné celky a obce, 

     • uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly V�eobecná pokladničná správa na 

valorizáciu platov pre zamestnancov príspevkových organizácií, verejných vysokých �kôl 

a organizácií, ktoré zabezpečujú prenesené kompetencie v príslu�ných kapitolách, resp. 

v kapitole Súhrnný finančný vzťah, 

     • uvoľnenie finančných prostriedkov v kapitole ministerstva vnútra a ministerstva obrany 

na rie�enie nevyhnutných potrieb osobitného účtu zriadeného v zmysle zákona č. 328/2002 Z. 

z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Výdavky na mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa čerpali vo 

vý�ke 32 599,3 mil. Sk, čo je 99,7 % upraveného rozpočtu. V niektorých rozpočtových 

kapitolách (ministerstvo vnútra, ministerstvo �ivotného prostredia, ministerstvo kultúry, Úrad 

geodézie, kartografie a katastra, �tatistický úrad, Úrad jadrového dozoru a Slovenská 

akadémia vied) sa záväzný ukazovateľ miezd mierne prekročil pou�itím vlastných 

mimorozpočtových zdrojov. 

Vo sfére �tátnych rozpočtových organizácií bol k 31.12.2004 počet �tátnych 

zamestnancov  o 2 599 osôb ni��í ne� sa plánovalo, toho v ústredných orgánoch o 659 osôb. 

Objem finančných prostriedkov určený na platy bol plnený v rozpočtových organizáciách na 

99,5 % a v ústredných orgánoch na 98,6 %. 

Prekročenie počtu zamestnancov (vrátane systemizácie colníkov) predov�etkým 

v ni��ích triedach umo�nilo v niektorých rozpočtových organizáciách nenaplnenie počtu 

zamestnancov vo vy��ích platových triedach pri dodr�aní celkových počtov 

�tátnozamestnaneckých miest. 

Skutočný priemerný mzdový výdavok �tátnych zamestnancov dosiahol 19 988 Sk (v 

roku 2003 18 338 Sk). 

b) Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní   

Rozpočet tejto kategórie výdavkov, ktoré nadväzujú na celkový objem miezd, sa určil 

sumou 11 169,1 mil. Sk. Rozpočtovými opatreniami bola táto suma zní�ená na 9 421,6 mil. 

Sk a skutočne vynalo�ené výdavky dosiahli 9 348,2 mil. Sk, t.j. 99,2 % upraveného rozpočtu. 

Z nich bolo formou poistného, resp. príspevku poskytnuté 721,0 mil. Sk V�eobecnej 

zdravotnej poisťovni, 1 896,9 mil. Sk Spoločnej zdravotnej poisťovni, 227,2 mil. Sk ostatným 
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zdravotným poisťovniam, 4 264,3 mil. Sk Sociálnej poisťovni,  2 192,9 mil. Sk. na osobitné 

účty  v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. a 45,9 mil. Sk do doplnkových dôchodkových 

poisťovní.  

c) Výdavky na tovary a slu�by 

Na nákup tovarov a slu�ieb sa v rozpočte vyčlenilo 36 158,9 mil. Sk, čo je medziročne 

viac o 4,0 mld. Sk (index rozpočtu 112,4). Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov 

ovplyvnil najmä proces delimitácií činností z pôsobnosti �tátnej správy na samosprávne 

orgány, zvý�enie týchto výdavkov na úrovni rozpočtových kapitol cca o 3 %                        

a zabezpečovanie niektorých nových úloh v rozpočtových kapitolách a pod.  

Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa schválený rozpočet mierne zní�il na         

35 293,6 mil. Sk, pričom skutočné výdavky sa čerpali na 96,4 % upraveného rozpočtu, t.j. 

sumou 34 023,9 mil. Sk.  

Prostriedkami �tátneho rozpočtu určenými na nákup tovarov a slu�ieb sa konkrétne 

financovali: 

     • nákup materiálu (výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje       

a zariadenia, v�eobecný materiál, �peciálny materiál, pracovné odevy a pod.) 10 284,0        

mil. Sk, 

     • nákup slu�ieb (�kolenia, kurzy a semináre, propagácia, reklama a  inzercia, rôzne       

náhrady, posudky, expertízy, �túdie, poplatky, odvody a clá atď.) 10 238,5 mil. Sk,  

     • nákup energie, platby vodného a stočného, po�tové a telekomunikačné slu�by 5 215,3        

mil. Sk, 

     • rutinná a �tandardná údr�ba  4 393,8 mil. Sk, 

     • dopravné slu�by  2 147,8 mil. Sk,  

     • cestovné náhrady 1 013,3 mil. Sk, 

     • nájomné za prenájom 731,2 mil. Sk. 

 
d) Be�né transfery 

 
Schválený rozpočet be�ných transferov 160 287,9 mil. Sk tvorí viac ako polovicu 

v�etkých rozpočtovaných výdavkov �tátneho rozpočtu a takmer 59 %-ami sa podieľa na 

rozpočtovaných be�ných výdavkoch. V medziročnom porovnaní sa zvý�il o 19 758,1 mil. Sk 

(index rozpočtu 114,1). Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa pôvodný objem be�ných 

transferov e�te zvý�il na 167 783,1 mil. Sk, čo priamo súvisí s prechodom kompetencií 
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z pôsobnosti �tátneho rozpočtu do rozpočtov samospráv a s celkovou reformou verejnej 

správy.  

Z rozpočtovaných prostriedkov určených na be�né transfery sa poskytlo 161 325,3 

mil. Sk (96,2 %) v takejto �truktúre (v mil. Sk): 

       

Rozpočet     2004 
Skutočnosť 

2003 
Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2004 

% 
plnenie 

upr. 
rozp.  

4/3*100 

Rozdiel    
4 - 3 

Index 
2004/20

03       
4/1*100 

Be�né transfery 

1 2 3 4 5 6 7 

na rovnakej úrovni 16 652,3 15 161,0 16 672,7 16 460,4 98,7 -212,3 98,8
jednotlivcom, neziskovým 
právnickým osobám a po- 
skytovateľom zdravotnej 
starostlivosti 

65 379,8 71 695,4 66 491,2 63 805,4 96,0 -2 685,8 97,6

nefinančným subjektom -  
PO a FO podnikateľom 17 127,6 21 278,7 29 599,2 26 545,6 89,7 -3 053,6 155,0

do tuzemských finanč- 
ných in�titúcií 453,4 379,4 269,4 265,5 98,6 -3,9 58,6

na rôznej úrovni 41 601,4 42 040,5 46 004,0 45 531,9 99,0 -472,1 109,4
zahraničné 851,5 9 732,9 8 746,6 8 716,5 99,7 -30,1 x

ostatné 45,3 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0

Spolu 142 111,3 160 287,9 167 783,1 161 325,3 96,2 -6 457,8 113,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 
da) Be�né transfery na rovnakej úrovni sa rozpočtovali v úhrnnom objeme 15 161,0 

mil. Sk, pričom rozpočtovými opatreniami sa táto suma zvý�ila na 16 672,7 mil. Sk. 

V skutočnosti sa poskytlo 16 640,4 mil. Sk (98,7 %), a to:  

     • verejným vysokým �kolám na financovanie ich prevádzkovej činnosti 8 822,1 mil. Sk, 

     • príspevkovým organizáciám v pôsobnosti �tátneho rozpočtu vo forme príspevkov na 

prevádzku   5 103,7 mil. Sk, 

     • �tátnemu fondu rozvoja bývania na financovanie činnosti fondu  2 519,4 mil. Sk, 

     • ostatné transfery na rovnakej úrovni  15,2 mil. Sk. 

db) Be�né transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti rozpočtovaným objemom 71 695,4 mil. Sk tvoria pribli�ne 44 % 

celkových rozpočtovaných transferov. Rozpočtovými opatreniami sa ich objem zní�il na       

66 491,2 mil. Sk, skutočné transfery dosiahli 63 805,4 mil. Sk a konkrétne sa realizovali ako: 
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! sociálne dávky: rozpočtovali sa sumou 32 594,4 mil. Sk, a to takmer v celom 

objeme (32 023,9 mil. Sk) v rozpočte kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ich poskytovanie zabezpečovali územné úrady sociálnych vecí, rodiny a slu�ieb 

zamestnanosti. Vý�ku prostriedkov rozpočtovaných na sociálne dávky ovplyvnili opatrenia 

legislatívneho charakteru (zákon o prídavku na dieťa a zru�enie príspevku na kúpeľnú 

starostlivosť), ako aj uplatnenie daňového bonusu a rozpočtovanie výdavkov na kúpeľnú 

starostlivosť prostredníctvom rezortu zdravotníctva. Rozpočtovými opatreniami v priebehu 

roku sa úroveň sociálnych dávok zní�ila najmä úpravou dávok v hmotnej núdzi na 28 043,9 

mil. Sk (v samotnej kapitole MPSVaR SR na 27 320,5 mil. Sk). 

Skutočne vyplatené sociálne dávky dosiahli 27 544,4 mil. Sk, pričom z rozpočtu 

ministerstva práce a sociálnych vecí sa vyplatilo 26 831,5 mil. Sk a z rozpočtov ministerstiev 

zdravotníctva, obrany a vnútra 712,9 mil. Sk. Sociálne dávky sa vynalo�ili v tejto �truktúre: 

     •  8 377,7 mil. Sk na prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa, 

     • 6 816,0 mil. Sk na dávku sociálnej pomoci (napr. v hmotnej núdzi z objektívnych 

a subjektívnych dôvodov, jednorazovú dávku sociálnej pomoci, sociálnu pô�ičku),  

     • 5 917,7 mil. Sk na jednorazový a opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa a na 

odmeny pestúnom,   

     • 4 136,4 mil. Sk na peňa�ný príspevok na kompenzáciu (napr. na obstaranie pomôcky, jej 

opravu, kúpu motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu 

alebo gará�e, kompenzáciu zvý�ených výdavkov na opatrovanie), 

     •   211,7 mil. Sk na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom,  

     •   108,1 mil. Sk na príspevok na pohreb, 

     • 1 976,8 mil. Sk na ostatné dávky poskytované �tátom (sociálny dôchodok, dôchodok 

man�elky, zvý�enie dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu, zvý�enie dôchodku pre 

bezvládnosť, kúpeľná starostlivosť ap.). 

! transfery na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb: rozpočtovali sa 

sumou 23 457,5 mil. Sk, z ktorej 5 389,0 mil. Sk bolo určených na platby Sociálnej poisťovni 

na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie rozpočtované v rozpočte kapitoly 

ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 18 059,5 mil. Sk na zdravotné poistenie 

rozpočtované v kapitole ministerstva zdravotníctva a 9,0 mil. Sk sa ako rezerva rozpočtovalo 

v kapitole V�eobecná pokladničná správa.  Skutočné plnenie vo vý�ke 22 722,8 mil. Sk tvorili 

platby na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie 4 663,3 mil. Sk a platby za 

zdravotné poistenie 18 059,5 mil. Sk. 
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! transfery občianskym zdru�eniam, nadáciám a iným neziskovým organizáciám       

1 714,6 mil. Sk. 

! transfery cirkevným �kolám, súkromným �kolám 2 123,8 mil. Sk. 

! transfery cirkvám, nábo�enským spoločnostiam a cirkevnej charite 737,6 mil. Sk. 

! ostatné transfery smerované do neziskovej sféry (odchodné, odstupné, príspevok na 

osobitný účet vytvorený v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. na úhradu rozdielov medzi 

príjmami a výdavkami tohto účtu a pod.)  8 962,2 mil. Sk. 

dc) Dotácie nefinančným subjektom � právnickým osobám a fyzickým osobám � 

podnikateľom sa rozpočtovali sumou 21 278,7 mil. Sk, pričom viac ne� polovica z nej 

pripadla na podnikateľské subjekty rezortu pôdohospodárstva. Aj medziročný nárast dotácií 

podnikateľom (index rozpočtu 124,1) súvisí práve so značným nárastom ich objemu do 

odvetvia pôdohospodárstva. Úpravami rozpočtu vykonanými na základe rozpočtových 

opatrení sa pôvodná suma dotácií zvý�ila na 29 599,2 mil. Sk.  

V skutočnosti sa podnikateľským subjektom poskytli prostriedky v objeme 26 545,6 

mil. Sk, a to prostredníctvom týchto rozpočtových kapitol (v mil. Sk): 

Rozpočet     2004 Skutočnosť 
2003 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2004 

% plnenia 
upr. rozp.   Rozdiel     Index 

2004/2003   Rozpočtová kapitola

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 - 3 7=4/1*100
Úrad vlády SR 3,9 0,0 0,0 1,4 x 1,4 35,9
Min. obrany SR 28,9 24,5 25,0 25,0 100,0 0,0 86,5
M. �ivot. prostredia SR   13,3 20,0 111,1 110,1 99,1 -1,0 827,8
Min. �kolstva SR 19,2 12,6 33,4 25,5 76,3 -7,9 132,8
Min. zdravotníctva SR  7,5 4,5 7,3 7,3 100,0 0,0 97,3
Min. práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 0,0 27,5 27,5 27,5 100,0 0,0 x

Min. kultúry SR 81,6 135,0 116,8 114,6 98,1 -2,2 140,4
Min. hospodárstva SR 479,6 1 031,3 737,2 576,5 78,2 -160,7 120,2
M. pôdohospodár. SR 8 753,5 12 675,8 13 169,4 10 288,4 78,1 -2 881,0 117,5
M. výstavby a regionál-
neho rozvoja SR 10,4 18,1 25,0 23,2 92,8 -1,8 223,1

M. dopravy, pô�t a tele-
komunikácií SR 6 630,0 6 650,0 6 630,4 6 630,0 100,0 -0,4 100,0

V�eob. pokl. správa 1 044,5 679,4 8 702,2 8 702,2 100,0 0,0 833,1
Slov. akadémia vied 4,2 0,0 13,9 13,9 100,0 0,0 331,0
Ostatné 51,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0
S p o l u 17 127,6 21 278,7 29 599,2 26 545,6 89,7 -3 053,6 155,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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V rezorte obrany sa dotácie poskytli Vojenským lesom a majetkom �. p. na krytie 

zvý�ených nákladov pri zabezpečovaní lesnej a poľnohospodárskej výroby v dôsledku 

obmedzenia výroby vojenskou prevádzkou.  

V rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa financovali národné 

programy rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zvý�enie zamestnanosti (pre výrobné dru�stva 

invalidov).  

V oblasti kultúry sa podporili kultúrne aktivity prezentujúce kultúru ne�tátnymi 

subjektami a kultúrne aktivity men�inových kultúr.  

V kapitole ministerstva hospodárstva sa dotáciami rie�il rozvoj priemyslu podpora 

podnikania, re�trukturalizácia priemyselných odvetví (podpora cestovného ruchu v SR, rozvoj 

zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií, podpora útlmu a likvidácia následkov ťa�by 

v uhoľnom a rudnom baníctve, �tátne programy výskumu a vývoja a zni�ovanie energetickej 

náročnosti).  

V odvetví pôdohospodárstva i�lo o podporu podnikania v poľnohospodárstve, 

agrárneho rozvoja vidieka, prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí, znevýhodnených 

oblastí s environmentálnymi obmedzeniami a tvorbu a implementáciu politík.  

V rezorte dopravy sa poskytli pre �elezničnú dopravu na financovanie výkonov vo 

verejnom záujme � krytie strát z prevádzky osobnej �elezničnej dopravy z titulu poskytovania 

zľavneného cestovného vybraným skupinám obyvateľstva.  

V kapitole V�eobecná pokladničná správa sa formou dotácie poskytli spoločnosti 

Veriteľ a.s. prostriedky v súlade s bodom B.1  uznesenia  vlády  č. 1139/2004 s určením na 

proces oddl�ovania v rezorte zdravotníctva. 

dd) Be�né transfery do tuzemských finančných in�titúcií sa rozpočtovali sumou 379,4 

mil. Sk a v preva�nej miere v kapitole V�eobecná pokladničná správa. Boli určené najmä na 

úhradu majetkovej ujmy Slovenskej sporiteľni, a.s. a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, 

�.p. a na úhradu majetkovej ujmy zo zvýhodnených úverov poskytovaných na dofinancovanie 

dru�stevnej bytovej výstavby v zmysle uznesení vlády č. 453/1994 a 678/1995. Pôvodný 

rozpočet sa rozpočtovými opatreniami zní�il na 269,4 mil. Sk, skutočné výdavky dosiahli 

265,5 mil. Sk. 

de) Be�né transfery na rôznej úrovni sa rozpočtovali v úhrnnej sume 42 040,5 mil. Sk, 

z ktorej 24 921,1 mil. Sk pripadlo rozpočtom obcí a 17 119,4 mil. Sk rozpočtom vy��ích 



 41

územných celkov  Prostriedky sa územným samosprávam poskytovali jednak z rozpočtu 

kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC a jednak prostredníctvom príslu�ných 

rozpočtových kapitol (ktoré zabezpečovali financovanie prenesených kompetencií v oblasti 

�kolstva, kultúry, sociálnych vecí, výstavby a regionálneho rozvoja a pod.). Rozpočtovými 

opatreniami sa schválený rozpočet zvý�il na 46 004,0 mil. Sk, pričom skutočné transfery 

obciam a vy��ím územným celkom dosiahli 45 531,9 mil. Sk v týchto proporciách (v mil. Sk): 

Rozpočet Be�né transfery 
schválený upravený

Skutočnosť 

Obciam 24 921,1 26 890,3 26 464,6

v tom: z kapitoly SFV 8 376,8 9 836,1 9 832,3

           z rozpočtu ostatných kapitol 16 544,3 17 054,2 16 632,3

Vy��ím územným celkom 17 119,4 19 113,7 19 067,3

v tom: z kapitoly SFV 7 537,1 9 716,4 9 716,4

           z rozpočtu ostatných kapitol 9 582,3 9 397,3 9 350,9

Spolu 42 040,5 46 004,0 45 531,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Vo finančnom vzťahu k obciam rozpočtovanom v rozpočte kapitoly Súhrnný 

finančný vzťah  boli zahrnuté dotácie na be�né výdavky určené na výkon samosprávnych 

funkcií obcí (610,7 mil. Sk), na individuálne potreby obcí (6,7 mil. Sk), potreby mestskej 

verejnej dopravy (1 120,5 mil. Sk), financovanie výstavby mostu Ko�ická (14,9 mil. Sk), 

potreby kultúry (1,7 mil. Sk), �kolstva (7 566,6 mil. Sk) a sociálneho zabezpečenia (511,2 

mil. Sk). Ďal�ie potreby obcí v oblasti �kolstva, kultúry, sociálnych vecí, �ivotného prostredia, 

výstavby a dopravy sa rie�ili z rozpočtov príslu�ných rozpočtových kapitol v úhrnnej sume   

16 632,3 mil. Sk. 

Be�nými transfermi vy��ím územným celkom poskytnutým z rozpočtu kapitoly 

Súhrnný finančný vzťah v objeme 9 716,4 mil. Sk sa financovala činnosť úradov vy��ích 

územných celkov (524,6 mil. Sk), potreby dopravy určené na náhradu straty alebo jej časti 

alebo iné vyrovnania dopravcom pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme vo verejnej 

pravidelnej autobusovej doprave a na zabezpečenie obslu�nosti územia (1 392,4 mil. Sk), 

správa a údr�ba ciest 2. a 3. triedy (2 221,5 mil. Sk), potreby kultúry (855,7 mil. Sk), �kolstva 

(1 084,0 mil. Sk) a sociálneho zabezpečenia  (3 638,2 mil. Sk). Ďal�ie potreby vy��ích 

územných celkov sa financovali z rozpočtov príslu�ných rozpočtových kapitol v úhrnnej 

sume 9 350,9 mil. Sk 
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df) Be�né transfery zahraničné sa rozpočtovali sumou 9 732,9 mil. Sk.  Rozpočtovými 

opatreniami sa ich pôvodný rozpočet zní�il na 8 746,5 mil. Sk a skutočné výdavky dosiahli    

8 716,6 mil. Sk.  

Ich podstatnú časť 8 037,1 mil. Sk, tvorili odvody do v�eobecného rozpočtu Európskej 

únie, ostatné transfery do zahraničia 679,4 mil. Sk sa vynalo�ili najmä formou platieb 

pravidelných a �peciálnych príspevkov za členstvo Slovenskej republiky v rôznych 

medzinárodných organizáciách. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi sa rozpočtovali na úrovni 

30 267,9 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamenalo zní�enie o 4,6 mld. Sk (index 

rozpočtu 86,8). Zni�ovanie výdavkov �tátneho rozpočtu spojených s dlhovou slu�bou, ku 

ktorému dochádzalo aj napriek nominálnemu rastu �tátneho dlhu, ovplyvnilo najmä 

zni�ovanie úrokových sadzieb na peňa�nom trhu. V priebehu rozpočtového roku sa 

rozpočtovými opatreniami objem rozpočtovaných výdavkov na obsluhu �tátneho dlhu ďalej 

zní�il na 26 646,7 mil. Sk, pričom skutočné  výdavky  dosiahli objem 26 561,5 mil. Sk. 

Financovalo sa nimi: 

     • splácanie úrokov vyplývajúcich z úverových záväzkov voči domácim veriteľom; 

v úhrnnom objeme 18 512,0 mil. Sk sú zahrnuté úroky z tuzemských �tátnych dlhopisov      

(15 447,1 mil. Sk), úroky zo �tátnych rehabilitačných dlhopisov (2,9 mil. Sk), úroky zo 

�tátnych pokladničných pouká�ok (2 336,5 mil. Sk), úroky zo záväzkov prevzatých od 

�tátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva (8,3 mil. Sk), prevzatých od 

�tátneho fondu cestného hospodárstva (60,1 mil. Sk), zo záväzkov prevzatých od �elezníc SR 

a �elezničnej spoločnosti, a.s. (626,6 mil. Sk) a ostatné úroky (30,5 mil. Sk); 

     • splácanie úrokov voči zahraničným veriteľom v sume 5 547,5 mil. Sk tvorili splátky 

úrokov zo �tátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí (3 640,8 mil. Sk), úroky zo splátok 

medzinárodných pô�ičiek (201,7 mil. Sk), úroky zo splátok prijatého úveru z Banque 

Nationale de Paris (64,2 mil. Sk), úroky zo zahraničných úverov prevzatých od �tátneho 

fondu cestného hospodárstva (1 113,9 mil. Sk), úroky zo záväzkov prevzatých od �elezníc SR 

(334,9 mil. Sk), úroky z úverov od Svetovej banky (146,4 mil. Sk), úroky z úverov od 

Rozvojovej banky Rady Európy a Európskej investičnej banky (45,2 mil. Sk)  a úroky zo 

zahraničných úverov prevzatých od ČSOB (0,4 mil. Sk), 

     • úhrada disá�ia z emisií �tátnych dlhopisov 2 316,4 mil. Sk, ktorá sa financovala 

z výdavkov �tátneho rozpočtu, 

     • platby a poplatky za slu�by domácim a zahraničným bankám 185,6 mil. Sk. 
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2.2.1.2. Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky sa v �tátnom rozpočte určili v objeme 37 216,1 mil. Sk, v ktorých 

je zahrnutý rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií na obstaranie 

kapitálových aktív vo vý�ke 18 124,2 mil. Sk (obsahuje i výdavky, ktorých zdrojom krytia sú 

prostriedky zo �trukturálnych fondov rozpočtu Európskej únie) a kapitálové transfery           

19 091,9 mil. Sk. Výdavky do oblasti investícií medziročne vzrástli o 4,7 mld. Sk, v čom sa 

tie� premietajú po�iadavky novej investície do automobilového priemyslu v regióne Trnava, 

investičné programy ISPA a SAPARD, investičné nároky prebiehajúcej reformy v rezorte 

zdravotníctva, ako aj delimitácia kapitálových výdavkov zo zru�ených krajských úradov do 

určených rozpočtových kapitol. 

Rozpočtovými opatreniami sa úroveň schváleného rozpočtu mierne zvý�ila na           

38 750,9 mil. Sk, av�ak skutočné výdavky sa vynalo�ili len vo vý�ke 31 292,4 mil. Sk       

(80,8 %) v tejto �truktúre: 

! na obstaranie kapitálových aktív 17 345,1 mil. Sk, konkrétne na: 

     • realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia 11 551,6 mil. Sk, 

     • nákup prístrojov, zariadení, techniky a náradia  2 160,6 mil. Sk, 

     • nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 247,8 mil. Sk, 

     • nákup dopravných prostriedkov v�etkých druhov 851,1 mil. Sk, 

     • financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie 569,1 mil. Sk, 

     • nákup budov, priestorov a objektov 343,2 mil. Sk, 

     • financovanie rekon�trukcií a modernizácie strojov a zariadení   132,6 mil. Sk, 

     • ostatné kapitálové výdavky  489,1 mil. Sk.  

! na kapitálové transfery 13 947,3 mil. Sk, konkrétne na: 

     • kapitálové transfery na rovnakej úrovni 3 066,8 mil. Sk (ide o príspevky na zabezpečenie 

investičných potrieb príspevkových organizácií 2 033,8 mil. Sk a príspevky verejným 

vysokým �kolám a ostatné transfery 1 033,0 mil. Sk), 

     • kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (občianskym 

zdru�eniam, nadáciám, cirkvám a pod.)  795,9 mil. Sk, 

     • kapitálové transfery nefinančným právnickým osobám 2 933,2 mil. Sk, z ktorých sa 

financovali investičné aktivity podnikateľskej sféry v rezortoch �ivotného prostredia (247,4 

mil. Sk), �kolstva (3,0 mil. Sk), zdravotníctva  (9,9 mil. Sk), práce, sociálnych vecí a rodiny 

(16,6 mil. Sk), kultúry (3,8 mil. Sk), hospodárstva (861,9 mil. Sk), pôdohospodárstva (70,9 
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mil. Sk), dopravy (972,9 mil. Sk), správy �tátnych hmotných rezerv (56,8 mil. Sk), Slovenskej 

akadémie vied (6,0 mil. Sk) a Úradu vlády SR (3,9 mil. Sk); z prostriedkov kapitoly 

V�eobecná pokladničná správa sa poskytli transfery najmä na investičné zámery programov 

ISPA určené na výstavbu diaľnic (680,1 mil. Sk), 

     • kapitálové transfery na rôznej úrovni 7 145,2 mil. Sk; z nich 5 587,7 mil. Sk pripadlo 

obciam a 1 557,5 mil. Sk vy��ím územným celkom. Prostredníctvom  kapitoly Súhrnný 

finančný vzťah sa obciam poskytlo 2 934,5 mil. Sk (s určením na rie�enie investičných 

zámerov verejnej dopravy, individuálnych investičných potrieb obcí, dokončovanie objektov 

základných �kôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 

a na rie�enie ostatných investičných potrieb zdravotníctva, �kolstva, kultúry, a sociálneho 

zabezpečenia) a 2 653,2 mil. Sk z rozpočtov ostatných rozpočtových kapitol. Dotácie vy��ím 

územným celkom sa takmer v celej vý�ke 1 499,7 mil. Sk realizovali prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vzťah (pou�ili sa na investičné potreby úradov vy��ích 

územných celkov vo forme dotácií na správu a údr�bu ciest 2. a 3. triedy a na ostatné 

investičné potreby vy��ích územných celkov). Z rozpočtov ostatných kapitol sa vy��ím 

územným celkom poskytlo 57,8 mil. Sk. 

2.2.1.3. Poskytnuté úvery, pô�ičky, účasť na majetku 

V tejto hlavnej kategórii sa rozpočtovalo spolu 984,6 mil. Sk, z toho na vklady do 

medzinárodného zdru�enia pre rozvoj EBOR a Agentúry MIGA 146,0 mil. Sk, na splátku SR 

do EIB 422,0 mil. Sk, na návratné finančné výpomoci pre Sociálnu poisťovňu 316,6 mil. Sk 

(reforma sociálnych dávok) a 100,0 mil. Sk ako vklad do základného imania v súvislosti 

s transformáciou V�eobecnej zdravotnej poisťovne na akciovú spoločnosť. V priebehu roku 

vznikli v�ak nové naliehavé po�iadavky na �tátny rozpočet spojené s oddl�ovaním 

zdravotníctva, ako aj s realizáciou osobitných záruk vlády. Rozpočtovými opatreniami sa 

preto pôvodný rozpočet výrazne zvý�il a� na 12 948,8 mil. Sk, pričom tieto nové po�iadavky 

na rozpočtové prostriedky boli sčasti kryté úsporami niektorých rozpočtovaných výdavkov, 

ale hlavne zvý�ením príjmov z voľných prostriedkov �tátnych finančných aktív. 

Podstatná časť z celkových vynalo�ených výdavkov v objeme 12 566,3 mil. Sk 

v rámci poskytnutých úverov, pô�ičiek a účasti na majetku sa realizovala prostredníctvom 

rozpočtu rozpočtovej kapitoly V�eobecná pokladničná správa. Z nej sa formou návratných 

finančných výpomocí poskytli prostriedky akciovej spoločnosti Veriteľ na oddl�enie 

zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení v súlade s uznesením vlády č. 1154/2003      
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(2 201,0 mil. Sk), Slovenským �elezniciam (1 162,9 mil. Sk) a mestu �ilina (827,0 mil. Sk). 

Vklady �tátu do medzinárodných in�titúcií (Európska investičná banka) sa realizovali 

v objeme 382,8 mil. Sk a na realizáciu osobitnej záruky vlády za splatenie redistribučného 

úveru na financovanie trvalo sa obracajúcich zásob poskytnutého Slovenskej  konsolidačnej, 

a.s. sa pou�ilo 7 911,8 mil. Sk. 

Z rozpočtu kapitoly ministerstva financií sa vynalo�ilo 80,2 mil. Sk na vklady do 

medzinárodných organizácií poskytujúcich oficiálnu rozvojovú pomoc SR. V súvislosti 

s transformáciou V�eobecnej zdravotnej poisťovne na akciovú spoločnosť sa pou�ilo iba     

0,6 mil. Sk. 

2.2.1.4. Prevody prostriedkov 
 

V zmysle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách boli rozpočtové organizácie 

oprávnené pou�iť, po predchádzajúcom súhlase ministra financií, nepou�ité prostriedky 

určené �tátnym rozpočtom na programy v be�nom rozpočtovom roku (s výnimkou 

prostriedkov na mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a prostriedkov na 

odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti) 

v nasledujúcom rozpočtovom roku na ten istý účel. 

Nepou�ité prostriedky �tátneho rozpočtu mohli rozpočtové organizácie previesť 

v decembri be�ného roka na osobitný be�ný účet dofinancovania programov 

a v nasledujúcom roku ich priamo z tohto účtu pou�iť na určený účel. �tátne rozpočtové 

organizácie si na osobitný účet dofinancovania programov previedli celkom 5 015,7 mil. Sk 

v členení podľa rozpočtových kapitol takto (v mil. Sk): 

    
v tom: K A P I T O L A Prevod výdavkov 

spolu be�né kapitálové 
Ústavný súd SR 75,0 0,0 75,0 
Ministerstvo obrany SR 176,0 174,2 1,8 
Ministerstvo vnútra SR 118,2  118,2 
Ministerstvo financií SR 457,4 295,4 162,0 
Ministerstvo �kolstva SR 277,5 190,6 86,9 
Ministerstvo zdravotníctva SR 194,3 194,3 0,0 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 611,4 509,3 102,1 

Ministerstvo kultúry SR 100,3 30,3 70,0 
Ministerstvo hospodárstva SR 962,9 92,7 870,2 
Ministerstvo pôdohospodár. SR 770,2 432,4 337,8 
Min. výstavby a reg. rozvoja SR 845,7 605,9 239,8 
Min. dopravy, pô�t a telekom. SR 321,0 0,1 320,9 
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Úrad pre normalizáciu, metrológiu. 
a skú�obníctvo SR 53,2 0,0 53,2 

Národný bezpečnostný úrad 52,6  52,6 
S P O L U 5 015,7 2 525,2 2 490,5 

           Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
 Ďal�ie prostriedky �tátneho rozpočtu v sume 2 560,8 mil. Sk previedli rozpočtové 

organizácie na svoje účty cudzích prostriedkov, resp. na iné be�né účty z titulu výnimiek 

podľa § 10 ods. 5 a § 54 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách. Prehľad o takto 

prevedených prostriedkoch podľa rozpočtových kapitol poskytuje nasledujúca tabuľka: 

 
  

Kapitoly mil. Sk 
Kancelária  Národnej rady SR 31,3 
Úrad vlády SR     14,0 
Najvy��í kontrolný úrad SR 1,1 
Ministerstvo zahraničných vecí SR 8,2 
Ministerstvo obrany SR      37,5 
Ministerstvo spravodlivosti SR 11,0 
Ministerstvo �kolstva SR     257,5 
Ministerstvo zdravotníctva SR       0,5 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR     218,0 
Ministerstvo kultúry SR  36,2 
Ministerstvo hospodárstva SR 47,8 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR     - 5,7 
�tatistický úrad SR 3,0 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR   0,1 
Úrad jadrového dozoru SR   0,7 
Protimonopolný úrad SR   0,5 
Slovenská akadémia vied     2,1 
V�eobecná pokladničná správa 1 897,0 
S P O L U 2 560,8 
 Zdroj: Ministerstvo financií SR 
  

 
2.2.2. Výdavky �tátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie 

 

Pri zostavovaní �tátneho rozpočtu, ako aj v procese jeho plnenia, sa príjmy a výdavky 

členia podľa ekonomickej klasifikácie, ktorá triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na 

hlavné kategórie, kategórie, polo�ky a podpolo�ky. Výdavky �tátneho rozpočtu sa v�ak naviac 

triedia aj podľa funkčnej klasifikácie, ktorá umo�ňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu 
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a zároveň aj medzinárodné porovnávanie. Triedenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 

upravuje vyhlá�ka �tatistického úradu SR č. 271/2002 Z. z., ktorou sa vydáva �tatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). 

Plnenie výdavkov �tátneho rozpočtu za rok 2004 dosiahlo v �trukturálnom triedení 

podľa ich účelu (funkčnej klasifikácie) takéto výsledky: 

! Oddiel 01 � V�eobecné verejné slu�by: výdavky v rámci tohto oddielu sa členia 

do ôsmich základných skupín. Schválený rozpočet výdavkov sa určil v objeme 61 478,4 mil. 

Sk a rozpočtovými opatreniami bol upravený na 65 808,3 mil. Sk. Skutočné výdavky dosiahli   

65 226,0 mil. Sk (v roku 2003 56 227,1 mil. Sk). Patria sem:  

     • výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť, financovanie 

prevádzky ministerstva financií, daňových úradov, správ finančnej kontroly, účtovnícke 

a kontrolné slu�by, riadenie zahraničných vecí a slu�ieb, financovanie činnosti ministerstva 

zahraničných vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí v sume 31 177,8 mil. 

Sk, 

     • transakcie verejného dlhu � výdavky spojené s platbami úrokov a prijímaním 

a poskytovaním pô�ičiek (okrem administratívnych výdavkov na správu dlhu � poplatkov) v 

objeme 26 477,1 mil. Sk, 

     • výdavky na v�eobecné slu�by, ako sú personálne slu�by, rámcové plánovacie a �tatistické 

slu�by  a iné v�eobecné slu�by v sume 3 267,3 mil. Sk, 

     • výdavky na základný výskum, ako sú riadenie a prevádzkovanie organizácií zriadených 

zákonom na vykonávanie základného výskumu vrátane pracovísk výskumu a vývoja na 

verejných vysokých �kolách v úhrnnej sume 2 772,6 mil. Sk, 

     • výdavky na ostatné verejné slu�by, ako sú napr. riadenie, vykonávanie alebo podpora 

v�eobecných verejných slu�ieb (registrácia voličov, organizovanie volieb, referend, 

registrácia cudzincov a vydávanie pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom a pod.) 

v sume 859,7 mil. Sk, 

     • výdavky na zahraničnú hospodársku pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese 

transformácie a hospodárska pomoc smerovaná cez medzinárodné organizácie v objeme 491,4 

mil. Sk, 

     •  transakcie v�eobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 139,0 mil. Sk, 
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     • výdavky na výskum a vývoj v oblasti v�eobecných verejných slu�ieb vo vý�ke 41,1 mil. 

Sk. 

! Oddiel 2 � Obrana: na účely obrany �tátu sa rozpočtovalo 22 176,3 mil. Sk, ktoré 

sa rozpočtovými opatreniami upravili na 21 018,7 mil. Sk. V skutočných výdavkoch vo vý�ke 

20 751,8 mil. Sk (v roku 2003 21 712,5 mil. Sk) sú zahrnuté: 

     • výdavky na vojenskú obranu, a to prevádzkovanie pozemných a vzdu�ných obranných 

síl, technických, dopravných, komunikačných, spravodajských aj personálnych slu�ieb. Patria 

sem aj výdavky na armádu, vojenské spravodajstvo, prípravu teritória �tátu na obranu, 

hospodárska mobilizácia a pod. v celkovej sume 18 946,0 mil. Sk, 

     • výdavky na zahraničnú vojenskú pomoc  590,7 mil. Sk, 

     • výdavky na výskum a vývoj v oblasti obrany 349,9 mil. Sk, 

     • výdavky na civilnú obranu 214,2 mil. Sk, 

     • výdavky na ostatné činnosti v pôsobnosti obrany (financovanie stredných vojenských 

�kôl, vysokých vojenských �kôl, vojenských súdov, vojenskej prokuratúry a pod.) 651,0 mil. 

Sk.  

! Oddiel 3 � Verejný poriadok a bezpečnosť: prostriedky určené na financovanie 

verejného poriadku a bezpečnosti sa rozpočtovali sumou 25 006,7 mil. Sk a v rámci prijatých 

rozpočtových opatrení sa ich vý�ka upravila na 25 455,6 mil. Sk. V skutočnom plnení 

výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť v objeme 25 287,4 mil. Sk (v roku 2003: 

22 873,1 mil. Sk) sú zahrnuté: 

     • výdavky na policajné slu�by kriminálnej polície, finančnej polície, poriadkovej polície, 

zvlá�tnych policajných slu�ieb, výdavky na činnosť stredných a vysokých �kôl zriadených 

ministerstvom vnútra v úhrnnej vý�ke 11 754,5 mil. Sk, 

     • výdavky na činnosť súdov (civilných, trestných, správnych, obchodných), súdne 

a mimosúdne rehabilitácie, realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a pod. 3 530,5 mil. 

Sk, 

     • výdavky na väzenstvo � na činnosť ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon odňatia 

slobody, nemocníc pre obvinených a odsúdených a pod. v sume 2 997,3 mil. Sk, 

     • výdavky na zabezpečenie ochrany pred po�iarmi v sume 2 024,0 mil. Sk, 

     • výdavky na výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti  11,4 mil. Sk, 

     • výdavky na ostatné činnosti v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti (činnosť 

prokuratúr, in�pekčná činnosť verejného poriadku, ochrana svedka a pod.) 4 969,8 mil. Sk. 
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! Oddiel 4 -  Ekonomická oblasť: na financovanie činností �tátu zahrnutých do 

ekonomickej oblasti sa vyčlenilo 63 695,6 mil. Sk, ktorých vý�ka sa prijatými rozpočtovými 

opatreniami takmer nezmenila (upravený rozpočet 63 512,4 mil. Sk). Skutočné výdavky 

dosiahli 56 104,9 mil. Sk (v roku 2003 49 302,6 mil. Sk) a konkrétne sa vynalo�ili na: 

     • financovanie potrieb odvetvia dopravy (cestnej, vodnej, �elezničnej, leteckej, potrubnej 

a inej dopravy) 28 909,2 mil. Sk, 

     • financovanie odvetví poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva 13 754,4 

mil. Sk, 

     • v�eobecnú ekonomickú, obchodnú a pracovnú oblasť, najmä na financovanie činnosti 

ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu pre normalizáciu, 

 metrológiu a skú�obníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva, metrologického 

dozoru, technickej normalizácie, Úradu pre �tátnu slu�bu, úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny, in�pektorátov práce, sociálnej a pracovnej rehabilitácie zdravotne postihnutých 

občanov  spolu 9 404,2 mil. Sk, 

     • plnenie úloh súvisiacich s ťa�bou nerastných surovín, výrobou a výstavbou 1 292,2 mil. 

Sk, 

     • činnosť ostatných odvetví, ako sú distribučné siete a skladovanie, hotely a re�taurácie, 

cestovný ruch, viacúčelové rozvojové projekty a pod. 1 155,6 mil. Sk, 

     • výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  885,0 mil. Sk, 

     • financovanie odvetví palív a energie (uhlie a iné nerastné suroviny, ropa a zemný plyn, 

jadrové palivo, ostatné palivá, elektrická energia a pod.) 428,8 mil. Sk, 

     • financovanie činnosti odvetvia komunikácií (prevádzka telekomunikačného úradu 

a po�tového úradu) 114,2 mil. Sk, 

     • činnosť ďal�ích ustanovizní ako sú úrad pre reguláciu prirodzených monopolov, úrad pre 

�tátnu pomoc 161,3 mil. Sk. 

! Oddiel 5 � Ochrana �ivotného prostredia: na ochranu �ivotného prostredia sa 

rozpočtovalo 3 363,7 mil. Sk. Pôvodný rozpočet sa prijatými rozpočtovými opatreniami 

mierne zvý�il na 3 697,4 mil. Sk a skutočné výdavky sa realizovali vo vý�ke 3 170,6 mil. Sk 

(v roku 2003 3 376,1 mil. Sk). 

Prostriedkami rozpočtovanými v rámci tohto oddielu sa  financovali: 
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     • zni�ovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ovzdu�ia, ozónovej vrstvy zeme, 

povrchových a podzemných vôd a pod. 510,3 mil. Sk, 

     • nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav, správa 

a výstavba stokových sietí, čistenie odpadových vôd 444,5 mil. Sk, 

     • ochrana prírody a krajiny 335,8 mil. Sk, 

     • výskum a vývoj v oblasti �ivotného prostredia 97,9 mil. Sk, 

     • nakladanie s odpadmi, zber, zhodnocovanie a zne�kodňovanie odpadu vrátane 

rádioaktívneho 22,8 mil. Sk, 

     • ostatné oblasti ochrany �ivotného prostredia 1 759,3 mil. Sk. 

 

! Oddiel 6 � Bývanie a občianska vybavenosť: na rozvoj bývania a občiansku 

vybavenosť sa v �tátnom rozpočte určili prostriedky v objeme 7 810,2 mil. Sk. Rozpočtovými 

opatreniami sa ich úroveň upravila na 7 658,2 mil. Sk a skutočné výdavky sa uskutočnili vo 

vý�ke 7 466,1 mil. Sk (v roku 2003 7 819,9 mil. Sk). Prostriedky sa vynalo�ili v týchto 

oblastiach bývania a občianskej vybavenosti: 

     • rozvoj bývania (�tátna podpora na výstavbu bytov v bytových domoch a rodinných 

domoch, výstavba a prestavba nájomných bytov, technickej vybavenosti a obnova bytového 

fondu, poskytovanie �tátnej podpory rozvoja bývania, �tátna prémia k stavebnému sporeniu, 

hypotekárne úvery a pod.) 6 618,1 mil. Sk, 

     • rozvoj obcí 488,8 mil. Sk, 

     • zásobovanie vodou (budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku pitnej vody 

a pod.) 359,2 mil. Sk. 

 
! Oddiel 7 -  Zdravotníctvo:  na financovanie činností v tomto oddieli sa pôvodne 

vyčlenilo 23 554,0 mil. Sk. Prebiehajúce reformy v odvetví zdravotníctva, a na to 

nadväzujúce oddl�ovanie zdravotníckych zariadení, si vy�iadali značné zvý�enie (o 10,8 mld. 

Sk) pôvodného rozpočtu na úroveň 34 355,5 mil. Sk. Skutočne vynalo�ených 33 704,4 mil. 

Sk (v roku 2003 25 499,6 mil. Sk) sa pou�ilo na: 

     • zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti vo forme v�eobecnej a �pecializovanej 

nemocničnej starostlivosti 1 880,9 mil. Sk, 

     • poskytovanie slu�ieb verejnej zdravotnej starostlivosti (prevádzka krvnej banky, 

zisťovanie chorôb, preventívne slu�by a pod.) 1 293,3 mil. Sk, 
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     • financovanie slu�ieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulantným pacientom 

579,6 mil. Sk, 

     • obstaranie zdravotníckych výrobkov, prístrojov a zariadení, poskytovanie 

farmaceutických výrobkov (lieky, liečebné prípravky, narkotiká, �peciálne liečivá, vakcíny, 

vitamíny, minerály), iných zdravotníckych výrobkov (teplomery, obväzy, injekčné striekačky) 

a terapeutických pomôcok a vybavenia (okuliare, kontaktné �o�ovky, načúvacie pomôcky)  

77,6 mil. Sk, 

     • výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 53,5 mil. Sk, 

     • ostatné zdravotnícke slu�by, kde sú zatriedené aj výdavky na �tátom platené poistné za 

zákonom určené skupiny osôb  a ďal�ie slu�by v oblasti zdravotníctva spolu 29 819,5 mil. Sk. 

 
! Oddiel 8 -  rekreácia, kultúra a nábo�enstvo: výdavky v rámci tohto oddielu 

zahŕňajú slu�by poskytované jednotlivcom a domácnostiam, ako aj slu�by poskytované na 

kolektívnej báze. Rozpočtovali sa sumou 5 934,2 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými opatreniami 

zvý�ila na 6 946,4 mil. Sk. Skutočne sa na financovanie činností tohto odvetvia vynalo�ilo     

6 923,6 mil. Sk (v roku 2003 7 065,7 mil. Sk) v tejto �truktúre: 

     • na financovanie kultúrnych slu�ieb (kni�nice, múzeá, umelecké galérie, divadlá, 

výstavné siene, osvetové strediská, historické budovy, podpora kultúrnych udalostí a pod.)     

3 740,9 mil. Sk, 

     • na podporu rekreačných a �portových slu�ieb 1 726,6 mil. Sk, 

     • na činnosť nábo�enských a iných spoločenských slu�ieb (vrátane výplat duchovným 

a iným činiteľom nábo�enských in�titúcií) 929,0 mil. Sk, 

     • na riadenie, prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských slu�ieb (vzťahy 

k Slovenskej televízii, Slovenskému rozhlasu a Tlačovej agentúre SR) 340,6 mil. Sk, 

     • na výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a nábo�enstva 3,5 mil. Sk, 

     • na podporu ostatných činností v oblasti rekreácie, kultúry a nábo�enstva 183,0 mil. Sk. 

 

! Oddiel 9 � Vzdelávanie: zahrnuje slu�by jednotlivým �iakom a �tudentom a slu�by 

poskytované na kolektívnej báze vrátane v�etkých typov �kôl a �kolských zariadení (�tátnych, 

obecných, cirkevných, súkromných a verejnoprávnych). Na tieto činnosti sa pôvodne 

rozpočtovalo 47 786,1 mil. Sk, na základe ďal�ích po�iadaviek sa v priebehu rozpočtového 

roka schválený rozpočet rozpočtovými opatreniami zvý�il na 49 597,2 mil. Sk. 
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Skutočné výdavky dosiahli 49 369,0 mil. Sk (v roku 2003 46 305,2 mil. Sk) 

a financovali sa nimi hlavne: 

     • pred�kolská výchova a základné vzdelanie (materské �koly, �peciálne pred�kolské 

zariadenia, základné vzdelanie s be�nou aj �peciálnou starostlivosťou) 22 901,1 mil. Sk, 

     • stredo�kolské vzdelanie v osemročných gymnáziách, gymnáziách, �portových 

gymnáziách, stredných odborných �kolách, stredných odborných �kolách umeleckého 

zamerania, stredných odborných učili�tiach a odborných učili�tiach a zdru�ených �kolách      

11 614,4 mil. Sk, 

     • vysoko�kolské vzdelávanie (prvý, druhý a tretí stupeň vysoko�kolského vzdelávania)     

7 993,3 mil. Sk, 

     • slu�by v �kolstve (poskytovanie pomocných slu�ieb - �kolské stravovanie, prevádzka 

�tudentských domovov, domovov mláde�e, stredísk slu�ieb �kole a zariadení výchovného 

poradenstva a výchovnej prevencie) 4 666,7 mil. Sk,  

     • nedefinovateľné vzdelávanie 596,1 mil. Sk, 

     • výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 66,5 mil. Sk, 

     • ostatné slu�by v oblasti vzdelávania 1 530,9 mil. Sk. 

! Oddiel 10 � Sociálne zabezpečenie: zahrnuje slu�by a transfery poskytované zo 

�tátneho rozpočtu jednotlivcom a domácnostiam, ako aj slu�by poskytované na kolektívnej 

báze. Na ich financovanie sa vyčlenilo 49 647,2 mil. Sk, av�ak rozpočtovými opatreniami sa 

pôvodný rozpočet zní�il na 45 498,2 mil. Sk.  

Poskytnuté prostriedky v celkovom objeme 44 729,0 mil. Sk (v roku 2003: 48 862,4 

mil. Sk) sa vynalo�ili na tieto zákonom určené účely: 

     • na podporu rodiny a detí formou priamych jednorazových finančných príspevkov (napr. 

príspevok pri narodení dieťaťa) a priamych opakovaných finančných príspevkov (napr. 

prídavky na deti) spolu 15 748,0 mil. Sk, 

     •  na sociálnu ochranu proti rizikám spojeným so starobou 9 888,9 mil. Sk, 

     � na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi vo vý�ke 7 473,1 mil. Sk, 

     • na dávky a poskytovanie slu�ieb  z titulu choroby, invalidity a ťa�kého zdravotného 

postihnutia v sume 7 047,8 mil. Sk, 

     • na bývanie formou priameho finančného opakovaného príspevku na bývanie 353,8 mil. 

Sk, 
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     � na poskytovanie sociálnej ochrany osobám pozostalým po zomretom (partner, bývalý 

partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní) 108,1 mil. Sk, 

     • na výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 20,2 mil. Sk, 

     • na financovanie ostatných slu�ieb v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. obetiam 

po�iarov, záplav, �ivelných pohrôm a pod.) 4 089,1 mil. Sk. 

2.2.2.1. Výdavky �tátneho rozpočtu na výskum a vývoj 

 Výdavky na výskum a vývoj sa rozpočtovali v rámci jednotlivých funkcií verejnej 

správy sumou  4 124,0 mil. Sk. Ich objem sa v súlade s koncepciou �tátnej politiky a na 

základe výsledkov analýzy potrieb a priorít v oblasti výskumu a vývoja medziročne zvý�il 

o 501,5 mil. Sk (0,33 % z HDP). Rozpočtované prostriedky boli určené preva�ne na 

financovanie be�ných výdavkov (3 909,6 mil. Sk) a na financovanie rozvoja technickej 

infra�truktúry rozpočtových a príspevkových organizácií (214,4 mil. Sk). Skutočne čerpané 

výdavky v objeme 4 301,5 mil. Sk (v roku 2003 3 905,7 mil. Sk) sú mierne ni��ie, ne� bol ich 

upravený rozpočet (99,9 %). 

 Z vynalo�ených prostriedkov pripadlo na financovanie be�ných výdavkov 3 918,7 mil. 

Sk (98,6 % k upravenému rozpočtu). Medziročne sa be�né výdavky na vedu a výskum zvý�ili 

o 299,7 mil. Sk (index skutočnosti 108,3), čo súvisí so zmenami zákonných úprav v oblasti 

odmeňovania zamestnancov výskumu a vývoja na vysokých �kolách a v ostatných 

rozpočtových organizáciách výskumu a vývoja vrátane nadväzujúcich výdavkov (poistné 

a príspevky do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní), ako aj s plnením záväzkov SR 

v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Prostriedky sa pou�ili na rezortné 

a medzirezortné výskumné a vývojové programy, �tátne objednávky a úlohy výskumu 

a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky. 

 Na kapitálové výdavky sa vynalo�ilo 343,8 mil. Sk, čo je 102,9 % k ich upravenému 

rozpočtu. Medziročne kapitálové výdavky na vedu a výskum vzrástli v porovnaní s rokom 

2003 o 79,3 mil. Sk.  

Do rozpočtového roku 2004 sa previedlo 39,0 mil. Sk na dofinancovanie programov 

výskumu a vývoja v ekonomickej oblasti, základnom výskume, výskume v oblasti 

vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. 

 Výdavky na výskum a vývoj sa v rozhodujúcej miere čerpali na programy schválené 

vládou. Väč�ina výdavkov určených na programy výskumu a vývoja bola poskytnutá na 

výskum a vývoj na vysokých �kolách, na pracoviskách výskumu a vývoja Slovenskej 
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akadémie vied, Ministerstva pôdohospodárstva SR a na podporu priemyselného výskumu 

a vývoja. 

 Pokiaľ ide o sociálno-ekonomické ciele sledované podporou vedy a techniky, 

rozhodujúca časť celkových výdavkov smerovala na financovanie základného výskumu   

(64,5 %) a na aplikovaný výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, t.j. v oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva, ťa�by, výroby, výstavby, dopravy, spojov a v iných odvetviach 

vrátane obchodnej a pracovnej oblasti (20,6 %). Zvy�ok prostriedkov sa čerpal na 

financovanie výskumu a vývoja v oblasti obrany, verejného poriadku a bezpečnosti (8,4 %) 

a v ostatných oblastiach výskumu a vývoja � ochrana �ivotného prostredia, starostlivosť 

o zdravie, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a oblasť v�eobecných verejných slu�ieb (6,5 

%).  

2.2.3. Výdavky �tátneho rozpočtu triedené podľa rozpočtových programov 
 

Výraznou zmenou v návrhu rozpočtu výdavkov v �tátnom rozpočte na rok 2004 bolo 

zavedenie programového rozpočtovania v rozpočte takmer v�etkých kapitol s výnimkou 

kapitoly V�eobecná pokladničná správa a Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC. 

Programové rozpočtovanie sa stalo nástrojom na posilnenie strategického plánovania 

a riadenia. Prechod na programové rozpočtovanie, ktoré je orientované na výsledky, je 

systémovou súčasťou postupného zavádzania moderného systému riadenia verejných financií 

zodpovedajúceho súčasným potrebám. V rozpočte orientovanom na výsledky sú zámery 

rozpočtu vo výdavkovej časti konkretizované do merateľných cieľov, ktoré umo�ňujú 

jednoznačný odpočet ich plnenia. 

Zámerom zavedenia programového rozpočtovania bolo: 

     • podporiť mana�érsky prístup k riadeniu jednotlivých rozpočtových kapitol a posilniť 

kompetencie rozpočtových kapitol, 

     • umo�niť rozpočtovanie a čerpanie zdrojov z európskych fondov v rámci jednotnej 

�truktúry rozpočtu, 

     • vytvoriť východiská pre prechod k viacročnému rozpočtu, 

     • posilniť súťa� o zdroje pri príprave rozpočtu v rámci rozhodovania o prioritách 

v rozpočte konkrétneho roku. 

Z úhrnných výdavkov �tátneho rozpočtu, ktoré sa v roku 2004 realizovali v sume     

312 732,6 mil. Sk, tvorili výdavky zatriedené do programov 226 248,3 mil. Sk (72,3 %) 

a ostatné neprogramované výdavky  86 484,3 mil. Sk (27,7 %).  
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Nezatriedené do programov boli výdavky kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam 

a VÚC  (23 983,0 mil. Sk), kde nebolo mo�né kvôli prebiehajúcim reformám verejnej správy  

formulovať ucelené programy a výdavky kapitoly V�eobecná pokladničná správa (35 656,6 

mil. Sk) vzhľadom na to, �e tieto prostriedky sa v preva�nej miere  pou�ívajú na financovanie 

rozpočtových programov iných rozpočtových kapitol (rezervy). V ostatných rozpočtových 

kapitolách (vrátane rozpočtovej kapitoly �tátny dlh) neboli kódom rozpočtového programu 

označené výdavky v úhrnnej sume 26 844,7 mil. Sk. 

Výdavky �tátneho rozpočtu realizované v roku 2004 v rámci konkrétnych 

rozpočtových programov uvádza nasledujúci prehľad (v tis. Sk): 
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    v tis. Sk 
     

 
Kód a názov Úhrn výdavkov 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť   % k upravenému rozpočtu 

Rozpočet celkom 310 452 485 323 547 811 312 732 634 96,7 
00A Ochrana ústavnosti 62 470 139 715 139 183 99,6 
017 Podpora rozvoja bývania 1 275 000 1 272 100 1 272 100 100,0 
01W Jednotná aplikácia / výklad zákonov - program NS SR 118 623 126 352 110 174 87,2 
021 Tvorba a implementácia politík 618 716 640 992 642 908 100,3 
026 Národný program rozvoja �portu v SR 920 486 1 141 962 1 141 908 100,0 
02B PRENAME 259 023 205 534 201 717 98,1 
040 Riadenie a velenie 771 110 800 739 768 042 95,9 
041 Sily vysokej pripravenosti 4 215 513 3 703 460 3 641 207 98,3 
042 Sily ni��ej pripravenosti 3 841 965 3 528 825 3 518 335 99,7 
044 Podporné a ostatné sily 7 630 112 8 014 221 7 979 460 99,6 
045 Program rozvoja ozbrojených síl 6 495 382 6 951 747 6 880 008 99,0 
04A Civilná ochrana 231 769 138 403 138 323 99,9 
050 Tvorba a implementácia politík 1 580 768 1 663 714 1 528 709 91,9 
053 Cestná infra�truktúra 14 641 437 12 553 318 11 993 306 95,5 
055 Letecká doprava a infra�truktúra 229 142 248 942 239 800 96,3 
05T Oficiálna rozvojová pomoc 317 326 315 409 249 477 79,1 
06G Ľudské zdroje 3 786 379 4 088 316 2 600 897 63,6 
06H Hospodárska mobilizácia 385 799 371 318 340 843 91,8 
06K Národný program rozvoja vedy a techniky 1 045 212 1 096 839 1 091 407 99,5 
06L Podpora rómskej men�iny 0 0 98 0,0 
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 780 128 801 311 783 802 97,8 
06N Reprezentácia �tátu a obyvateľov SR 108 756 109 908 105 675 96,1 
06P Tvorba a implementácia politík 708 419 856 034 852 436 99,6 
06Q Ochrana základných práv a slobôd 32 000 32 512 32 446 99,8 
06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 923 156 999 019 997 904 99,9 
06S Nezávislá kontrolná činnosť 134 470 139 720 139 075 99,5 
06T Informačná činnosť 758 587 951 044 951 044 100,0 
06U Rozvoj zahraničných vzťahov 3 138 376 3 227 131 3 143 978 97,4 
06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 12 712 704 12 619 286 12 465 368 98,8 
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06W Tvorba a implementácia politík 1 047 086 1 656 661 1 667 589 100,7 
06X V�eobecné súdnictvo SR 2 880 266 3 106 062 3 093 504 99,6 
070 Väzenstvo 3 011 591 3 041 627 3 052 311 100,4 
071 Tvorba a implementácia politík 737 663 651 753 611 984 93,9 
072 Výber daní a ciel 5 265 303 5 500 342 5 233 432 95,1 
074 Tvorba metodiky, riadenie a kontrola verejných financií 1 944 782 2 481 906 2 333 579 94,0 
075 Starostlivosť o �ivotné prostredie 2 262 726 2 735 849 2 063 426 75,4 
076 Tvorba a implementácia politík 876 840 895 124 889 317 99,4 
077 Vysoko�kolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora �tudentov 9 473 823 9 814 940 9 815 054 100,0 
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mláde�e 29 656 411 29 977 557 29 986 333 100,0 
079 Prevencia a ochrana zdravia 1 158 417 1 218 854 1 215 895 99,8 
07A Zdravotná starostlivosť 19 732 651 19 879 089 19 875 869 100,0 
07B Tvorba a implementácia politík 1 836 528 1 642 972 999 720 60,8 
07C Sociálna inklúzia 31 051 926 26 453 503 26 091 381 98,6 
07D Sociálne poistenie 7 047 854 6 257 978 6 216 217 99,3 
07E Tvorba a implementácia politík 5 833 243 6 055 790 6 029 482 99,6 
07F Tvorba a �írenie umenia 948 208 1 245 963 1 246 210 100,0 
07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva 913 342 973 001 972 727 100,0 
07H Cirkvi a nábo�enské spoločnosti 699 967 699 997 699 976 100,0 
07I Starostlivosť o krajanov v zahraničí 16 804 14 670 14 670 100,0 
07J Tvorba a implemetácia politík 743 502 703 721 685 878 97,5 
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 3 728 230 4 188 846 3 547 049 84,7 
07L Tvorba a implementácia politík 996 168 1 044 586 943 812 90,4 
07N Rozvoj vidieka 5 953 550 5 286 676 3 769 219 71,3 
07O Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 10 346 181 10 948 650 8 735 913 79,8 
07P Regionálny rozvoj 734 770 734 772 248 862 33,9 
07Q Tvorba a implementácia politík 405 749 460 184 447 142 97,2 
07R �tátny fond rozvoja bývania 2 519 400 2 519 400 2 519 400 100,0 
07S �elezničná doprava 8 830 911 8 838 420 8 435 429 95,4 
07T Tvorba a implementácia politík 965 160 987 989 905 544 91,7 
07U Geodézia, kartografia a kataster 911 673 943 797 1 002 476 106,2 
07V �tatistické zisťovania 495 225 529 284 536 808 101,4 
07W Verejné obstarávanie 57 053 58 428 57 998 99,3 
080 Výkon �tátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 69 242 71 173 68 822 96,7 
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081 Podpora priemyselného vlastníctva 70 596 76 339 75 483 98,9 
082 �tátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie 267 105 332 628 325 012 97,7 
083 Výkon �tátnej slu�by 60 633 52 959 49 252 93,0 
084 Hospodárska súťa� 42 970 44 004 42 502 96,6 
086 �tátne hmotné rezervy 702 795 700 323 869 050 124,1 
087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a s 1 334 257 1 376 650 1 475 133 107,2 
08B Ďal�í rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chem. zbraniam 180 028 141 372 121 062 85,6 
08C Verejná správa 2 864 958 3 134 783 3 081 243 98,3 
08E Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 338 530 338 527 173 887 51,4 
08F Ochrana pred po�iarmi a slu�ba hasičských jednotiek 1 788 123 1 922 616 2 067 780 107,6 
08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 5 700 7 390 5 285 71,5 
Nepriradené 71 921 717 87 062 785 86 484 287 99,3 

Zdroj: �tátna pokladnica 
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 Súbe�ne s rozpočtovými operáciami, ktorými sa financovali programy �tátneho 

rozpočtu v roku 2004 sa pou�ili na financovanie nedokončených programov z roku 2003 aj 

prostriedky z mimorozpočtového účtu určeného na dofinancovanie programov. Spolu ide 

o 4 587,3 mil. Sk, pričom prehľad podľa jednotlivých programov je uvedený v tabuľke (v tis. 

Sk): 

  
Program tis. Sk 

�tátna pokladnica 405 370
Reforma daňovej správy 89 817
00A Ochrana ústavnosti 117 538
01W Jednotná aplikácia/výklad zákonov - program NS SR 2 998
021 Tvorba a implementácia politík 1 948
029 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky  563
02B PRENAME 32 576
041 Sily vysokej pripravenosti 362 254
045 Program rozvoja ozbrojených síl 1 144 829
050 Tvorba a implementácia politík 1 679 137
05T Oficiálna rozvojová pomoc 2 047
067 INTRASTAT - 2003 1 568
06H Hospodárska mobilizácia 14 910
06J Systém monitorovania a hodnotenia �trukturálnych fondov 13 433
06K Národný program rozvoja vedy a techniky 110
06L Podpora rómskej men�iny -8 039
06P Tvorba a implementácia politík 683
06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 1 052
06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 44 014
072 Výber daní a ciel 47 783
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mláde�e 35 863
07B Tvorba a implementácia politík 20 824
07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva 130 279
07N Rozvoj vidieka -30 055
07O Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 302 992
07U Geodézia, kartografia a kataster 30 273
082 �tátna správa v oblasti technickej normalizácie 10 410
086 �tátne hmotné rezervy 95
087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách  -3 228
08C Verejná správa 74 490
Nepriradené 60 735
S p o l u 4 587 269

Zdroj: �tátna pokladnica 
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2.2.4. Príjmy a výdavky �tátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov 
 

V �tátnom rozpočte roku 2004 sa triedili rovnorodé druhy príjmov a výdavkov podľa 

ekonomickej klasifikácie, ďalej sa výdavky členili podľa účelu v rámci funkčnej klasifikácie, 

výdavky sa tie� konkretizovali podľa výsledkov a priorít do programov a podprogramov 

a nakoniec sa príjmy a výdavky sledovali z hľadiska pôvodu a zdrojov. Triedenie podľa 

zdrojov umo�nilo sledovať príjmy a nadväzne i výdavky podľa toho, či sú zdrojmi vlastné 

príjmy �tátneho rozpočtu alebo prostriedky z povstupových fondov Európskej únie, či ide 

o prostriedky �tátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenska 

a Európskej únie alebo či ide o ďal�ie mimorozpočtové zdroje ako sú rôzne granty, dotácie, 

dary a pod.  

Základné údaje o plnení �tátneho rozpočtu podľa zdrojov ukazuje tento prehľad (v mil. 

Sk): 

v tom  
P r í j m y 

 
Spolu rozpočtové 

prostriedky 
kapitol 

prostriedky 
EÚ 

mimorozp. 
a ostatné 

prostriedky 
Daňové príjmy 209 458,6 209 458,6 - -
Nedaňové príjmy 21 054,6 20 579,5 - 475,1
Granty a transfery 9 668,6  7,9 4 521,3 5 139,4
Príjmy zo splácania úverov a pô�ičiek 
a predaja majetkových účastí 2 262,6 2 262,6 - -

S p o l u 242 444,4 232 308,6 4 521,3 5 614,5
 

 
v tom 

spolufinancovanie zo �R 
 
 

V ý d a v k y 

 
 

Spolu 
rozpočtové 
prostriedky 

kapitol 

prostriedky 
EÚ �trukturálne 

fondy 
predvstupové 

fondy 

mimorozp. 
a ostatné 
prostriedky 

Be�né výdavky 263 858,3 257 360,0 3 665,8 713,9 1 476,6 642,0
Kapitálové výdavky 31 292,4 30 185,1 65,3 21,9 862,7 157,4
Poskytovanie úverov 
a pô�ičiek, účasť na 
majetku 

12 566,3 12 566,3 - - - -

Prevod prostriedkov 5 015,6 3 083,2 23,6 1 908,8 - -
S p o l u 312 732,6 303 194,6 3 754,7 2 644,6 2 339,3 799,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Z prehľadu vyplýva, �e z hľadiska zdrojov tvorili vlastné rozpočtované  príjmy 

�tátneho rozpočtu � daňové a nedaňové � rozhodujúci a� 95,8 % -ný podiel z celkových 

dosiahnutých príjmov, prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie 1,9 % -ný podiel 

a ostatné príjmy 2,3 % -ný podiel. Príjmy rozpočtované ako transfery z rozpočtu Európskej 
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únie v sume 14 232,4 mil. Sk sa splnili v objeme 4 521,3 mil. Sk, čo je v relatívnom vyjadrení 

31,8 % z ročného predpokladu. V rozpočtovanom objeme, ako aj v prijatých transferoch je 

zahrnutá aj �peciálna kompenzačná platba (rozpočet 2 940,0 mil. Sk a skutočnosť 2 774,3 mil. 

Sk), ktorá bola určená na vyrovnávanie rozpočtového napätia po vstupe nových členských 

krajín do Európskej únie. Táto platba, na rozdiel od ostatných transferov prijatých 

z Európskej únie, nie je účelovo viazaná a mô�e byť v plnej miere pou�itá na krytie 

akýchkoľvek výdavkov �tátneho rozpočtu. 

Prijaté transfery z rozpočtu Európskej únie po odpočítaní �peciálnej kompenzačnej 

platby dosiahli úroveň 1 747,0 mil. Sk. Do vý�ky týchto príjmov mali byť vo výdavkovej 

časti �tátneho rozpočtu financované spoločné projekty Slovenskej republiky a Európskej únie 

s konkrétnym účelovým určením, pričom osobitne boli rozpočtované výdavky �tátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov. 

Vo výdavkoch �tátneho rozpočtu v�ak objem výdavkov krytých zdrojmi z Európskej 

únie dosiahol podľa údajov �tátnych rozpočtových organizácií vý�ku 3 754,7 mil. Sk. Rozdiel 

v objeme 2 007,7 mil. Sk súvisí najmä s tým, �e v rezorte pôdohospodárstva, kde bola 

podstatná časť prostriedkov prijatých zo �trukturálnych fondov Európskej únie realizovaná, sa 

európske prostriedky prostredníctvom výdavkov �tátneho rozpočtu �predfinancovali� v roku 

2004, ale ich následná refundácia sa presunula do nasledujúceho rozpočtového roku.  
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2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie 
 

Vstup Slovenska do Európskej únie znamenal zásadnú zmenu pri tvorbe a realizácii 

�tátneho rozpočtu. V roku 2004 Slovenská republika prvýkrát odviedla odvody do 

v�eobecného rozpočtu Európskej únie a zároveň prijala prostriedky zo �trukturálnych 

operácií, záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného 

fondu a �peciálnu kompenzačnú platbu, ktoré boli zaradené do príjmov �tátneho rozpočtu ako 

transfer z Európskej únie. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách sa k týmto 

príjmom súčasne rozpočtovali v príslu�ných rozpočtových kapitolách be�né a kapitálové 

výdavky.  

Slovensko v priebehu roka 2004 získalo aj prostriedky z predvstupových nástrojov 

Európskej únie a z povstupového Schengenského prechodného fondu. Uvedené prostriedky 

majú charakter grantu a nie sú rozpočtované.  

2.3.1. Príjmy zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie  
zaradené do príjmov �tátneho rozpočtu 

 

Prostriedky poskytnuté zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie a zaradené do 

príjmov �tátneho rozpočtu boli rozpočtované vo vý�ke 14 232 mil. Sk. Skutočné plnenie 

predstavuje 4 521 mil. Sk. 

Podrobnú �truktúru uvedených prostriedkov charakterizujú údaje nasledovnej tabuľky 

(v mil. Sk): 

Rozpočet 2004 Skutočnosť 
2003 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2004x) 

Plnenie v 
% Rozdiel  

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 � 3 
Záručná sekcia 
EAGGF 0 5 815 5 815 1 621 27,9 -4 194

�trukturálne ope-
rácie  0 5 477 5 472 126 2,3 -5 346

�peciálna kom-
penzačná platba 0 2 940 2 940 2 774 94,3 -166

Celkom zaradené  
do príjmov �R 0 14 232 14 227 4 521 31,8 -9 706

x)  podľa stavu na bankových účtoch k 31.12.2004  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvy��ie percento plnenia vykázala �peciálna kompenzačná platba, ktorá nebola 

účelovo viazaná a slú�ila na realizáciu výdavkov �tátneho rozpočtu. Uvedená platba bola 

Slovensku priznaná v priebehu vyjednávaní o finančných rámcoch pred vstupom do 
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Európskej únie. V roku 2004 bola rozpočtovaná sumou 2 940 mil. Sk ako príjem kapitoly 

V�eobecná pokladničná správa. Poskytnutých 2 774 mil. Sk získala Slovenská republika 

formou ôsmich splátok. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a reálnymi príjmami bol 

spôsobený kurzovým rozdielom vyplývajúcim z toho, �e pri zostavovaní rozpočtu bol pou�itý 

kurz 42 Sk/EUR, kým priemerný kurz slú�iaci na prepočet danej platby bol 39,6 Sk/EUR.  

Skutočne dosiahnutá vý�ka príjmov v oblasti �trukturálnych operácií a záručnej sekcie 

EAGGF ovplyvňuje objem realizovaných výdavkov. Z uvedeného dôvodu zmeny a dôvody 

nedosiahnutia rozpočtovanej vý�ky príjmov sú bli��ie uvedené v ďal�om texte.  

    
2.3.2. Výdavky súvisiace so v�eobecným rozpočtom Európskej únie 

 
 Z výdavkov �tátneho rozpočtu na rok 2004 sa výdavky na odvody do v�eobecného 

rozpočtu Európskej únie rozpočtovali vo vý�ke 9 012 mil. SK a výdavky na pou�itie 

prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu spoločných programov Slovenska 

a Európskej únie vo vý�ke 11 292 mil. SK.  

 
2.3.2.1. Odvody do v�eobecného rozpočtu Európskej únie 

 
Odvody vlastných zdrojov zo zdroja z DPH, hrubého národného dôchodku a korekcia 

Veľkej Británie boli základe Predbe�ného návrhu rozpočtu EÚ na rok 2004 rozpočtované 

sumou 9 012 mil. Sk. Pozmeňujúcimi rozpočtami EÚ č. 7 a č. 8 sa zní�ila potreba 

financovania rozpočtu EÚ z vlastných zdrojov ES. Redukciou odvodov do rozpočtu EÚ sa 

dosiahla úspora pôvodne rozpočtovaných prostriedkov pribli�ne vo vý�ke 984 mil. Sk.  

V priebehu roka 2004 sa vykonali rozpočtové opatrenia celkovo v sume 457 mil. Sk 

čím sa pôvodný rozpočet zní�il na 8 555 mil. Sk. Touto úpravou sa rie�ili viaceré vecné tituly: 

rezerva na vlastné zdroje ES, úhrada poplatkov NBS za slu�by pre �tátny rozpočet, výdavky 

na DPH pre program SAPARD, rezerva na záručnú sekciu EAGGF, rezerva pre finančnú 

obálku, medzinárodné ochranné známky, prefinancovanie DPH na základe po�iadaviek 

Reprezentácie EK, rezerva pre záručnú sekciu EAGGF a pod. 

V skutočnosti Slovenská republika odviedla do rozpočtu Európskej únie 7 993 mil. Sk 

(bez prostriedkov, na ktoré bola udelená výnimka z časového pou�itia).  

Okrem odvodov vlastných zdrojov z DPH, hrubého národného dôchodku a korekcie 

Veľkej Británie odviedla SR v roku 2004 do rozpočtu Európskej únie aj tradičné vlastné 

zdroje (clo a poľnohospodárske poplatky) vo vý�ke 764 mil. Sk, čo predstavuje 75 % zo sumy 
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vybraných tradičných vlastných zdrojov. Tieto odvody nie sú rozpočtované. Zvy�ných 25 % 

t.j. 255 mil. Sk si SR ponechala ako náklady spojené s výberom a boli príjmom �tátneho 

rozpočtu.  

Celkovo SR v roku 2004 odviedla do rozpočtu EÚ 8 757 mil. Sk1). 

Rozpočet 2004 Skutočnosť 
2003 Schválený Upravený

Skutočnosť 
2004 

Plnenie v 
% Rozdiel  

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 � 3 
Odvody z DPH, HND a  
korekcia Veľkej Britá- 
nie 

0 9 012 8 555  7 993  93,4 - 562

Odvody tradičných 
vlastných zdrojov 0 0 0 764 x 764

Odvody do rozpočtu 
ES spolu 0 9 012 8 555 8 757 x 202

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
2.3.2.2. Výdavky na pou�itie prostriedkov zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie 

na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

Na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie slú�ili 

jednak prostriedky poskytnuté zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie a zaradené do 

výdavkov �tátneho rozpočtu (rozpočtované sumou 11 292 mil. Sk, skutočné plnenie 3 752 

mil. Sk), jednak predvstupové prostriedky a povstupové prostriedky nezaradené do výdavkov 

�tátneho rozpočtu (predpoklad 9 820 mil. Sk, skutočné plnenie 4 637 mil. Sk).  

Podrobnú �truktúru uvedených prostriedkov zobrazuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

 
Rozpočet 2004 

Schválený Upravený Skutočnosť 2004 Plnenie v % Rozdiel 

EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R 

 

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 
Záručná sekcia 
EAGGF 5 815 1 263 5 815 1 348 3 327 922 57,2 68,4  -2 488 -426

�trukturálne 
operácie  5 477 1 786 5 472 1 784 425 129 7,8 7,2  -5 047 -1 655

Celkom zaradené 
do �R 11 292 3 049 11 287 3 132 3 752 1 051 33,2 33,6 -7 535 -2 081

Predvstupové 
fondy 7 371 3 134 7 371 1 921 4 630 975 62,8 50,8 -2 741 -946

 

                                                 
1) Suma odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ bez odvodu vo vý�ke 43 862 tis. SK, ktorý bol doplatený 
v prvý pracovný deň roka 2005 na základe pozmeňujúceho rozpočtu EÚ č. 10/2004 z dôvodu rýchlej�ej 
implementácie �trukturálnych fondov, aj keď sa počíta do rozpočtu 2004. Na uvedené prostriedky bola udelená 
výnimka z časového pou�itia prostriedkov.  
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Vnútorné politiky 
EÚ 1 857 0 1 857 0 7 0 0,4 0,00 -1 850 0

Finančný nástroj 
EHP a Nórsky 
finančný nástroj 

592 0 592 0 0 0 0,00 0,00 -592 0

Celkom nezarade-
né do �R 9 820 3 134 9 820 1 921 4 637 975 47,2 50,8 -5 183 -946

Výdavky celkom 21 112 6 183 21 107 5 053 8 389 2 026 39,8 40,1 -12 718 -3 027

Poznámka: v�etky údaje sú bez prevodu do roku 2005 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Percentuálne najvy��ie čerpanie predvstupových fondov vyplýva zo skutočnosti, �e 

tieto prostriedky mô�e Slovensko čerpať len do roku 2006.  

 
2.3.2.2.1. Výdavky na pou�itie prostriedkov zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie 

na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 
zaradených do výdavkov �tátneho rozpočtu 

 
A. Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného 

fondu (EAGGF) 
 

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie znamenal v oblasti poľnohospodárstva 

prispôsobenie sa jej spoločnej poľnohospodárskej politike. Slovensko mohlo čerpať finančné 

prostriedky z trhovo orientovaných výdavkov, priamych platieb a rozvoja vidieka. 

Podrobnej�ie údaje o výdavkoch zo záručnej sekcie EAGGF sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 
          

Rozpočet 2004 
Schválený Upravený Skutočnosť 2004 Plnenie v % Rozdiel 

EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R 

 

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 
Trhovo oriento- 
vané výdavky* 798   798 85 94 85 11,8 100,0 -704 0

Rozvoj vidieka 4 014 1 011 3 762 948 2 091 534 55,8 56,3 -1 671 -414
Priame platby** 1 003 252 1 255 315 1 142 303 91,0 96,2 -113 -12
Záručná sekcia 
EAGGF spolu  5 815 1 263 5 815 1 348 3 327 922 57,2 68,4 -2 488 -426

* v časti �R � predfinancovanie zo �tátneho rozpočtu 
** presun z rozvoja vidieka 

Poznámka: v�etky údaje sú bez prevodu do roku 2005 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Pri financovaní trhovo orientovaných výdavkov na podporu vývozu 

poľnohospodárskych výrobkov mimo EÚ a na stabilizáciu poľnohospodárskej produkcie sa 

nevy�aduje spolufinancovanie zo �tátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, �e Európska únia 
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refunduje v tomto prípade len vynalo�ené prostriedky a Pôdohospodárska platobná agentúra 

nedisponovala potrebným objemom finančných prostriedkov, do�lo v priebehu roka 2004      

k ich zabezpečeniu viazaním rozpočtových prostriedkov v kapitole Ministerstva 

pôdohospodárstva SR vo vý�ke 85 mil. Sk.  

Priame platby a dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie, vyplácané vo 

forme be�ných transferov pre nefinančné subjekty, boli vzhľadom na oneskorený posun 

vyplácania z Európskej únie v roku 2004 financované zo �tátneho rozpočtu, čím vznikla 

pohľadávka Slovenska voči Európskej únii vo vý�ke 3 394 mil. Sk. K 30. aprílu 2004 do�lo 

k zreálneniu stavu priamych platieb v nových členských krajinách k stavu priamych platieb 

v EÚ 15 a zároveň podľa výmery pôdy v členských krajinách do�lo k zmene alokácie na 

priame platby na úroveň 3 600 mil. Sk pre rok 2004. Dodatočné prostriedky boli zabezpečené 

rozpočtovým opatrením z rezervy v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR. Z uvedenej 

čiastky sa na jednotnú platbu na plochu do 31.12.2004 vyplatilo 3 061 mil. Sk a na účet 

dofinancovania programov Pôdohospodárskej platobnej agentúry sa previedlo 119 mil. Sk.  

V roku 2004 sa v rozpočte počítalo s 20 % presunom na priame platby z Rozvoja 

vidieka. V priebehu roka do�lo k úprave rozpočtu a presun z Rozvoja vidieka bol vo vý�ke   

25 %. Táto mo�nosť vyplýva z prístupovej zmluvy, ktorú novelizovalo Nariadenie Rady 

1257/1999 a Rozhodnutie Rady 2004/281//EC.  

Na nevyčerpané prostriedky �tátneho rozpočtu v rámci Rozvoja vidieka bola 

poskytnutá výnimka z časového pou�itia  a na účet dofinancovania programov sa previedlo 

408 mil. Sk.  

Zároveň v roku 2004 bola z Európskej únie poukázaná zálohová platba na Rozvoj 

vidieka v objeme 39,7 mil. EUR, t.j. 1 667,8 mil. Sk (pri prepočte bol pou�itý kurz 42 

Sk/EUR, aby bola zachovaná porovnateľnosť s predpokladom v �tátnom rozpočte). 

B. �trukturálne operácie 

 
Podrobnej�ie údaje o tejto skupine výdavkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 

(v mil. Sk): 
Rozpočet 2004 

Schválený Upravený Skutočnosť 2004 Plnenie v % Rozdiel 

EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R EÚ �R 

 

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 
�trukturálne 
fondy 5 309 1 744 5 304 1 742 425 129 8,0 7,4 -4 879 -1 613
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Kohézny fond 168 42 168 42 0 0 0,0 0,00 -168 -42
�trukturálne 
operácie 
celkom 

5 477 1 786 5 472 1 784 425 129 7,8 7,2 -5 047 -1 655

Poznámka: v�etky údaje sú bez prevodu do roku 2005 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvy��ie čerpanie prostriedkov zo �trukturálnych fondov a spolufinancovania zo 

�tátneho rozpočtu sa v roku 2004 dosiahlo z Európskeho sociálneho fondu v rámci troch 

národných projektov podporovaných zo Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 

a Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3. Národné projekty boli 

zamerané na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, vzdelávania 

a prípravy nezamestnaných na trh práce a aktiváciu nezamestnaných s nízkou motiváciou 

odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. Pou�itie uvedených prostriedkov v členení podľa 

programových dokumentov a kapitol je uvedené v prílohe č. 1 v závere tejto časti. 

�iadne čerpanie nebolo realizované v rámci podpory zo Sektorového operačného 

programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, nakoľko tento program nadväzuje na podporu 

z predvstupového fondu SAPARD, ktorý je v záverečnej fáze realizácie. V prípade 

Sektorového operačného programu Priemysel a slu�by nedo�lo k čerpaniu finančných 

prostriedkov, ale v priebehu roka 2004 do�lo k zverejneniu výziev na jednotlivé opatrenia    

a v súčasnosti prebieha fáza programovania, ktorá mô�e trvať pribli�ne pol roka.  

Z Európskej komisie boli k  31.12.2004 na  mimorozpočtové účty platobného orgánu 

pre �trukturálne fondy podľa jednotlivých programových dokumentov poukázané zálohové 

platby v celkovej vý�ke 114,5 mil. EUR, t.j. 4 809,0 mil. Sk (pri prepočte bol pou�itý kurz 42 

Sk/EUR, aby bola zachovaná porovnateľnosť s predpokladom v �tátnom rozpočte). 

Na účty dofinancovania programov do roku 2005 boli  presunuté prostriedky na 

spolufinancovanie zo �tátneho rozpočtu v celkovej vý�ke 1 467 mil. Sk (za v�etky relevantné 

kapitoly). 

Prvé projekty Kohézneho fondu boli predlo�ené Európskej komisii v priebehu roka 

2004 a k ich schváleniu do�lo  a� v decembri 2004. Prostriedky určené na spolufinancovanie 

projektov v sektore dopravy vo vý�ke 28 mil. Sk boli koncom roka 2004 prevedené na účet 

dofinancovania programov Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií SR. 
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2.3.2.2.2. Výdavky na pou�itie prostriedkov zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie 
na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

nezaradených do výdavkov �tátneho rozpočtu 
 

A. Predvstupové fondy 
 

V roku 2004 Slovenská republika pokračovala v čerpaní finančných prostriedkov 

v rámci predvstupových fondov PHARE, ISPA a SAPARD. Údaje za jednotlivé fondy sú 

uvedené v prílohe č. 2 v závere tejto časti.  

! PHARE:  V roku 2004 boli finančné prostriedky programu PHARE vyplatené na 

projekty cezhraničnej spolupráce, CBC SVK/A SVK/POL SVK/HUN a na projekty v rámci 

národných programov 2001, 2002, 2003.  

V priebehu roka 2004 nebola vyčerpaná celková suma zazáväzkovaná pre program 

PHARE, pričom nevyčerpané prostriedky spolufinancovania vo vý�ke 533 mil. Sk boli 

prevedené na účet cudzích prostriedkov a ich pou�itie je povolené do 31.12.2005. Miera 

čerpania prostriedkov spolufinancovania vo vý�ke 46 % bola ovplyvnená najmä: 

     • nepresným plánovaním rezortov a implementačných agentúr; 

     • oneskorenou implementáciou projektov; 

     • pozastavením kontrahovania v mesiacoch august � október 2004 kvôli akreditácii EDIS; 

     • posilňovaním kurzu SK / EUR; 

     • prioritným vyplácaním prostriedkov z účtu cudzích prostriedkov. 

Implementačným agentúram bolo z účtov Národného fondu v priebehu roka 2004 

vyplatených 722 mil. Sk z celkovej sumy 1 339 mil. Sk v rámci prostriedkov 

spolufinancovania a 2 461 mil. Sk z prostriedkov PHARE poskytnutých Slovenskej republike 

Európskou úniou.  

! ISPA:  Ni��ie čerpanie prostriedkov zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie, ako 

aj ni��ie spolufinancovanie oproti schválenému �tátnemu rozpočtu bolo spôsobené 

oneskoreným začiatkom realizácie dvoch veľkých infra�truktúrnych projektov. V prípade 

Finančného memoranda 2001/SK/16/P/PT/003 � Modernizácia �elezničnej trate �enkvice - 

Cífer a staníc Rača � Trnava bol prvý výdavok uskutočnený a� v októbri 2004 a v prípade 

Finančného memoranda  2002/SK/16/P/PT/005  � Modernizácia �elezničnej trate Trnava - 

Nové Mesto nad Váhom časť Trnava � Pie�ťany bola prvá faktúra dodávateľa stavby tzv. 

zálohová faktúra uhradená a� na prelome rokov 2004 � 2005. Čiastka 354,7 mil. Sk bola 

formou výnimky z časového pou�itia prevedená do roka 2005. V roku 2004 bolo 
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z prostriedkov Európskej únie dodávateľom v rámci projektov programu ISPA vyplatených 

1 404 mil. Sk. Na spolufinancovanie projektov bolo z kapitoly VPS roku 2004 prevedených 

537 mil. Sk  a z prostriedkov z predchádzajúcich rokov 802 mil. Sk. 

! SAPARD: Na spolufinancovanie projektov SAPARD sa v rozpočte kapitoly VPS 

vyčlenilo 56 mil. Sk. Tieto prostriedky neboli čerpané v roku 2004 z dôvodu vy��ích odhadov 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako bolo skutočné čerpanie. Na spolufinancovanie 

projektov SAPARD boli pou�ité prostriedky z účtu cudzích prostriedkov v sume 154 mil. Sk 

a zostatok na účte Národného fondu. 

B. Vnútorné politiky EÚ 

V roku 2004 mala SR mo�nosť čerpať finančné prostriedky z nasledovných 

vnútorných politík EÚ: vnútorných opatrení vo vý�ke 900 mil. Sk, Prechodného fondu vo 

vý�ke 215 mil. Sk a budovania Schengenských hraníc vo vý�ke 742 mil. Sk.  Tieto 

prostriedky majú charakter grantu a preto nie sú súčasťou príjmov a výdavkov �tátneho 

rozpočtu.   

Vnútorné opatrenia sú projektovo orientované a konečný prijímatelia podpory (verejné 

in�titúcie a súkromné osoby) predkladajú návrhy projektov priamo Európskej komisii. 

Vzhľadom na uvedené je mo�né stanoviť reálne čerpanie a� po zverejnení záverečnej správy 

EK o rozpočte na rok 2004.  

Z dôvodu zdĺhavého procesu schvaľovania zo strany Európskej komisie bolo v rámci 

budovania Schengenských hraníc dňa 10. decembra 2004 podpísané finančné rozhodnutie 

Európskej komisie pre prevod prvej tretiny z čiastky určenej pre Slovensko a uvedená suma 

vo vý�ke 696 mil. Sk bola dňa 22. decembra poukázaná na mimorozpočtový účet MV SR. 

Zároveň v roku 2004 bolo predlo�ených 12 projektových formulárov, z ktorých bolo 10 

schválených a 2 sú pripravené na schválenie. Zo schválených projektov bolo v roku 2004 

čerpané len z jedného projektu a to vo vý�ke 7 mil. Sk. 

Programovanie Prechodného fondu pre rok 2004 bolo ukončené v máji 2004. Riadiaci 

výbor PHARE v Bruseli a následne vláda SR schválili 14 projektov pre rok 2004, ale 

v priebehu roka nedo�lo k implementácii  ani jedného projektu. Vyplácanie prostriedkov pre 

implementáciu projektov v rámci tohto programu sa očakáva od druhého �tvrťroka 2005.  
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C. Finančný nástroj EHP a Nórsky finančný nástroj 
 

V roku 2004 mala Slovenská republika prijať finančné prostriedky z Finančného 

nástroja EHP a Nórskeho finančného nástroja vo vý�ke 592 mil. Sk. V prípade oboch 

nástrojov sa e�te nezačala realizácia projektov a v roku 2004 neboli v �tátnom rozpočte 

zabezpečené prostriedky na spolufinancovanie projektov. Vzhľadom na súčasný stav 

implementácie sa dá  predpokladať  začiatok čerpania prostriedkov oboch nástrojov a� od 

druhej polovice roka 2005. 

D. Finančná obálka 
 

Finančná obálka slú�i na financovanie náhrad cestovných výdavkov súvisiacich 

s účasťou zástupcov Slovenska na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ. 

V roku 2004 bolo uhradených 99 �iadostí v celkovej hodnote 373 013,84 EUR (pri pou�ití 

kurzu 42 Sk/EUR ide o sumu 16 mil. Sk).  

 
2.3.3. Rezerva na príjmy zo v�eobecného rozpočtu Európskej únie  

a odvody Európskej únii 
 

V roku 2004 bola v kapitole V�eobecná pokladničná správa vytvorená rezerva na 

prostriedky EÚ a odvody EÚ (predvstupové fondy, �trukturálne operácie, záručnú sekciu 

EAGGF), finančnú obálku a daň z pridanej hodnoty pre Reprezentáciu EK. Podrobné členenie 

prostriedkov rezervy je uvedené v prílohe č. 3 v závere tejto časti.  

Uvedená rezerva slú�ila na krytie rozpočtom  nevyhnutných a nepredvídaných 

výdavkov, ktoré vznikli v priebehu roka, ako sú napríklad bankové poplatky za vedenie účtov, 

kurzové rozdiely, DPH za realizované projekty, daň z úrokov a pod. 

Na nevyčerpané prostriedky z uvedenej rezervy bola poskytnutá výnimka z časového 

pou�itia vo vý�ke 745 mil. Sk.  

Podrobnej�í prehľad o vyčlenených a pou�itých prostriedkov poskytujú nasledujúce 

údaje (v mil. Sk):    

Rozpočet 2004 Skutočnosť 
2003* Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2004 Plnenie v % Rozdiel  

1 2 3 4 5=4/3*100 4 - 3 
Rezerva celkom  23 1 175 1 322 371 28,06 -951

* len na predvstupové fondy 

Poznámka: v�etky údaje sú bez prevodu do roku 2005 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.3.4. Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie z hľadiska vzťahu  
k �tátnemu rozpočtu 

 

Čistá finančná pozícia Slovenska voči Európskej únii v roku 2004 pri zohľadnení 

pohľadávky na priame platby sa v rozpočte uva�ovala aktívna vo vý�ke 17 281 mil. Sk. 

Najpriaznivej�ia pozícia sa predpokladala pri �peciálnej kompenzačnej platbe, 

predvstupových fondoch a záručnej sekcii EAGGF. Na základe údajov k 31.12.2004 je mo�né 

kon�tatovať, �e predpoklady stanovené pri zostavovaní rozpočtu sa naplnili v oblasti 

�peciálnej kompenzačnej platby, kde je plnenie rozpočtu na 94,3 %. Relatívne pozitívny 

vplyv oproti rozpočtovanej hodnote sa dosiahol v záručnej sekcii EAGGF a u predvstupových 

fondov, kde bolo plnenie na 57,2 %, resp. 62,8 %. Naopak, pôvodné očakávania sa nenaplnili 

v prípade �trukturálnych operácií, vnútorných politík EÚ a Finančného nástroja EHP 

a Nórskeho finančného nástroja.  

Slovenská republika dosiahla ku koncu roka 2004 pozitívnu čistú finančnú pozíciu pri 

zohľadnení pohľadávky na priame platby v objeme 5 467 mil. Sk, čo oproti predpokladanej 

hodnote predstavuje plnenie na 31,6 %. Podrobnej�ie údaje obsahuje nasledujúca tabuľka     

(v mil. Sk): 

            
 

 
Schválený 
rozpočet  Skutočnosť  Plnenie 

v % 

A Odvody do v�eobecného rozpočtu 
Európskej únie celkom 10 165 8 757 86,15

B.1 Záručná sekcia EAGGF 5 815 3 327 57,21
B.2 �trukturálne operácie 5 477 425 7,77
B.3 �peciálna kompenzačná platba 2 940 2 774 94,35

B=B1+B2+B3 Príjmy z EÚ zaradené do príjmov 
a výdavkov �tátneho rozpočtu 14 232 6 526 45,85

C.1 Predvstupová pomoc 7 371 4 630 62,81
C.2 Vnútorné politiky EÚ 1 857 7 0,38

C.3 Finančný nástroj EHP a Nórsky finančný 
nástroj 592 0 0,00

C=C1+C2+C3 Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov 
a výdavkov �tátneho rozpočtu 9 820 4 637 47,22

D=B+C Príjmy z EÚ celkom 24 052 11 163 46,41
E Pohľadávka na priame platby 3 394 3 061 90,19
F=D+E-A Čistá finančná pozícia SR v roku 2004 17 281 5 467 31,64

G Čistá finančná pozícia SR v roku 2004 na       
1 obyvateľa (5,4 mil. obyvateľov) 3,20 1,01 31,64

 
 



  72

Príloha č. 1: �trukturálne fondy 
 
 

        v mil. Sk  

Rozpočet 2004  

Schválený Upravený 
Skutočnosť 2004 Plnenie v % Rozdiel 

 

EÚ  �R EÚ  �R EÚ  �R EÚ  �R EÚ  ŚR  
  

1 2 3 4 3  -  2  

Kapitola MPSRV 
SR 1 273 481 1 273 481 294 82 23,1 17,0 -979 -399  

z toho SOP Ľudské 
zdroje 1 034 300 1 034 300 288 76 27,9 25,3 -746 -224  

z toho JPD Cieľ 3 139 130 139 130 6 6 4,2 4,5 -133 -124  
z toho EQUAL 100 51 100 51 0 0 0,0 0,0 -100 -51  

Kapitola M� SR 300 117 300 117 42 15 14,1 12,5 -258 -102  
z toho SOP Ľudské 

zdroje 238 60 238 60 42 14 17,5 23,1 -196 -46  

z toho JPD Cieľ 3 62 57 62 57 0,72 1 1,2 1,3 -61 -56  
Kapitola MP SR 946 204 946 204 0 0 0,0 0,0 -946 -204  

z toho SOP 
Poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka 
946 204 946 204 0 0 0,0 0,0 -946 -204  

Kapitola MVRR SR 670 373 665 372 14 5 2,1 1,5 -651 -367  
z toho OP Základná 

infra�truktúra 355 151 350 149 12 4 3,6 2,8 -338 -145  

z toho JPD Cieľ 2 166 173 166 173 1 1 0,8 0,7 -165 -172  
z toho CIP INTERREG 

III A 149 50 149 50 0,35 0,12 0,2 0,2 -149 -50  

Kapitola MDPT SR 951 317 951 317 68 23 7,2 7,2 -883 -294  
z toho OP Základná 

infra�truktúra 951 317 951 317 68 23 7,2 7,2 -883 -294  

Kapitola M�P SR 483 104 483 103 6 3 1,3 1,3 -477 -100  
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z toho OP Základná 

infra�truktúra 455 94 455 94 6 2 1,4 0,5 -449 -92 
z toho CIP INTERREG 

III B 28 9 28 9 0 1 0,0 9,7 -28 -8  

Kapitola MH SR 686 148 686 148 0 1 0,0 0,9 -686 -147  
z toho SOP Priemysel a 

slu�by 677 145 677 145 0 0 0,0 0,0 -677 -145  
z toho CIP INTERREG 

III C 9 3 9 3 0 1 0,0 43,3 -9 -2  

�trukturálne fondy 
celkom 5 309 1 744 5 304 1 742 425 129 8,0 7,4 -4 879 -1 613  
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 
 
Príloha č. 2: Predvstupové fondy 
 

          

Rozpočet 2004 
Skutočnosť 2003 

Schválený Upravený 
Skutočnosť �R 

2004 Plnenie v % 
 

EÚ �R 

Prevod 
prostriedkov 

�R 
rozpočtovaných 
vo VPS 2003 na 

ÚCP 
EÚ *  �R �R EÚ *  �R 

Skutočnosť 
ÚCP 2004 

EÚ *  �R  
  

1 2 3 4 5 6 7= 5/4 resp 5/3  

PHARE 1 822 677 1 467 3 102 1 101 991 2 016 453 725 65,00 45,71  

ISPA 1 256 13 1 255 3 214 1 977 874 1 668 522 786 51,89 59,73  

SAPARD 202 0 154 1 055 56 56 946 0 154 89,67 0,00  
Predvstupové fondy 
celkom 3 280 690 2 876 7 371 3 134 1 921 4 630 975 1 665 62,81 50,75  

Poznámky:             
1. údaje sú na úrovni Národného fondu  
2. ÚCP - účet cudzích prostriedkov    
3. pri prepočte údajov za prostriedky EÚ bol pou�itý kurz 42 Sk/EUR vzhľadom na to, �e sa konečným prijímateľom vyplácajú v EUR a uvedené údaje by neboli porovnateľné s predpokladom 
v �tátnom rozpočte 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Príloha č. 3: Rezerva v kapitole V�eobecná pokladničná správa 
 
 

v mil. Sk      

Rozpočet 2004       

      Skutočnosť 
2003 

Prevod 
prostriedkov 
�R na ÚCP 

do roku 
2004 

Schválený Upravený
Skutočnosť  

2004 
Skutočnosť 
ÚCP 2004 

Plnenie 
v % Rozdiel

      
  

1 2 3 4 5 6 7 5  -  4       

PHARE 0 0 214 403 238 0 58,98 -165       

ISPA 23 135 380 191 14 16 7,57 -177       

SAPARD 0 52 0 0 0 0 0,00 0       

DPH pre SAPARD 0 0 0 86 44 0 51,27 -42       

�trukturálne operácie 0 0 581 577 29 0 5,07 -548       

Finančná obálka 0 0 0 1 0,334 0 66,01 0       
DPH pre 
Reprezentáciu EK 0 0 0 10 0 0 0,00 -10       

EAGGF 0 0 0 47 44 0 93,60 -3       

Vlastné zdroje 0 0 0 7 2 0 23,49 -5       

Rezerva celkom  23 187 1 175 1 322 371 16 28,06 -951       
Poznámky:               
1. ÚCP - účet cudzích prostriedkov            

           Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.4. Schodok �tátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2004 
 

Pri dosiahnutých príjmoch �tátneho rozpočtu 242 444,4 mil. Sk a výdavkoch 

312 732,6 mil. Sk dosiahol deficit �tátneho rozpočtu k 31.12.2004 hodnotu 70 288,2 mil. Sk 

(schválený rozpočet bol 78 495 mil. Sk). Počas roka bol dočasný nesúlad medzi potrebami 

a zdrojmi krytý čiastočne emisiami �tátnych pokladničných pouká�ok a čiastočne dočasne 

voľnými zdrojmi kumulovanými na splácanie dlhu.  

Ku koncu roka 2004 boli emitované �tátne pokladničné pouká�ky (�PP) v menovitej 

hodnote 38 881 mil. Sk. Aukcie �PP sa uskutočňovali v súlade s harmonogramom 

schváleným na rok 2004. Zo �tátnej pokladnice bolo ku koncu roka prostredníctvom 

refinančného systému vyu�itých 18 248 mil. Sk dočasne voľných finančných prostriedkov    

(z toho na �overnight� 15 298 mil. Sk a 2 950 mil. Sk na obdobie od 2 tý�dňov do 6 

mesiacov). Z medzibankového trhu bolo k 31.12.2004 po�ičaných 10 850 mil. Sk.  

Počas celého roku 2004 sa úrokové sadzby akceptovaných �PP pohybovali medzi 

hodnotami BRIBOR � BRIBID. Krivka výnosov ukazuje podobný vývoj ako u dlhopisov 

a odzrkadľuje úpravy sterilizačnej úrokovej sadzby NBS. 
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V roku 2004 boli vydané �PP v celkovej menovitej hodnote 38 881 mil. Sk (v roku 

2003 : 54 585,0 mil. Sk). V aukciách �PP so splatnosťou 364 dní boli akceptované úrokové 

sadzby v rozmedzí od 3,49 % p.a. do 5,2 % p.a., pre �PP so splatnosťou 91 dní  boli 

akceptované úrokové sadzby v rozmedzí od 3,59 % p. a. do 4,289 % p. a. Priemerná úroková 
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sadzba (vá�ená hodnotou a splatnosťou) portfólia �PP emitovaných v roku 2004 bola 4,3 %  

p.a. 

Transakcie s komerčnými bankami realizovala v mene ministerstva financií aj �tátnej 

pokladnice Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). V roku 2004 sa ARDAL 

zúčastnila dvoch primárnych aukcií pokladničných pouká�ok Národnej banky Slovenska a 

investovala finančné zdroje v hodnote 6 920 mil. Sk za priemernú úrokovú sadzbu (vá�enú 

hodnotou a splatnosťou) 4,310 % p. a. 

ARDAL v roku 2004 uskutočňovala hlavne krátkodobé medzibankové depozitá 

v prospech �P a MF SR v súlade so schválenými limitmi na jednotlivé domáce a zahraničné 

komerčné banky. 

Za účelom zabezpečenia likvidity �tátu ARDAL v priebehu roka zobchodovala na účet 

MF SR medzibankové depozitá (úvery) v hodnote od 300 mil. Sk do 10 900 mil. Sk za 

priemernú úrokovú sadzbu (vá�enú hodnotou a splatnosťou) 3,017% p. a. 

Prehľad finančných transakcií je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 
   

  Úroková sadzba* 
Zhodnocovanie zdrojov �P 4,272% 
Zhodnocovanie zdrojov v NBS 3,127% 
Pokladničné pouká�ky NBS 4,310% 
Money market 3,017% 
Úvery - refinančný systém  3,021% 

        * úroková sadzba vá�ená objemom a splatnosťou 
        Zdroj: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 

 
 

V priebehu roku 2004 sa na krytie schodku čerpali úvery zo zahraničia                        

v celkovej sume 8 726,2 mil. Sk (v roku 2003 4 141,3 mil. Sk). Od Svetovej banky boli 

prijaté úvery v úhrnnej vý�ke 3 497,1 mil. Sk na re�trukturalizáciu podnikovej a finančnej 

sféry, na projekt reformy riadenia sociálnych dávok, verejných financií, modernizácie 

zdravotníckeho sektora. Úvery od Európskej investičnej banky (4 508,5 mil. Sk) sa prijali 

hlavne na národný rozvojový plán regiónov a na projekt �Európske cesty�. Ďal�ie úvery 

(720,6 mil. Sk) od Rozvojovej banky Rady Európy a Japonskej banky pre medzinárodnú 

spoluprácu boli čerpané na rekon�trukciu Univerzitnej kni�nice v Bratislave a na výstavbu 

diaľnic.       
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2.5. Daňové a colné nedoplatky 
 

 Vý�ka príjmov �tátneho rozpočtu v ka�dom roku závisí aj od stavu a vývoja daňových 

a colných nedoplatkov. Celková vý�ka daňových a colných nedoplatkov ku koncu roka 2004 

dosiahla spolu 72 910,3 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2003, kedy vý�ka 

nedoplatkov bola 87 585,9 mil. Sk, ide o ich absolútny medziročný pokles o 14 675,6 mil. Sk. 

Daňové nedoplatky spravované daňovou správou sa zní�ili o 13 884,0 mil. Sk a daňové 

a colné nedoplatky v colnej správe o 791,6 mil. Sk.  

2.5.1.Stav a vývoj daňových nedoplatkov v správe Daňového riaditeľstva SR 

 V zmysle § 1a ods. f) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

neskor�ích predpisov, daňovým nedoplatkom je dl�ná suma dane po lehote splatnosti dane. 

Daňová správa evidovala kumulatívnym spôsobom k 31.12.2004 celkové daňové nedoplatky 

vo vý�ke 67 431,0 mil. Sk (k 31.12.2003 : 81 315,0 mil. Sk), ktoré tvorili:  

     - vymo�iteľné daňové nedoplatky 32 941,0 mil. Sk, t.j. 48,8 % z celkovej vý�ky daňových 

nedoplatkov, 

     - nevymo�iteľné daňové nedoplatky a daňové nedoplatky dl�níkov v konkurze 

a v povolenom vyrovnaní vo vý�ke 34 490,0 mil. Sk, t.j. 51,2 % z celkovej vý�ky daňových 

nedoplatkov. 

Z nevymo�iteľných daňových nedoplatkov je 24 102,0 mil. Sk nedoplatkov, ktoré u� nie 

je mo�né efektívne vymáhať a 10 388,0 mil. Sk tvoria nedoplatky daňových dl�níkov, na 

ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorým bolo povolené vyrovnanie. Tieto u� podľa 

platnej právnej úpravy správca dane nemô�e vymáhať a jeho funkciu preberá správca 

konkurznej podstaty. 

V medziročnom porovnaní daňové nedoplatky klesli o 13 884,0 mil. Sk, pričom bol 

zaznamenaný nárast vymo�iteľných nedoplatkov o 1 198,0 mil. Sk a nárast nevymo�iteľných 

nedoplatkov o 5 550,0 mil. Sk, av�ak do�lo k poklesu daňových nedoplatkov prihlásených do 

konkurzu a vyrovnania o 20 632,0 mil. Sk, ako o tom svedčia údaje nasledujúcej tabuľky      

(v mil. Sk): 

             

 K 31.12.2003 K 31.12.2004 Nárast +/Pokles -
Vymo�iteľné nedoplatky 31 743,0 32 941,0 + 1 198,0
Nevymo�iteľné nedoplatky 18 552,0 24 102,0 + 5 550,0
Daňové nedoplatky prihlásené do 
konkurzu a vyrovnania 31 020,0 10 388,0 - 20 632,0
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S p o l u nevymo�iteľné 49 572,0 34 490,0 - 15 082,0

Daňové nedoplatky celkom 81 315,0 67 431,0 - 13 884,0

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

V medziročnom porovnaní bol vývoj vymo�iteľných daňových nedoplatkov podľa 

jednotlivých druhov daní nasledovný (v mil. Sk): 

Druh dane Nedoplatok 
k 31.12.2003 

Nedoplatok 
k 31.12.2004 

Nárast +/ 
Pokles - 

Nedoplatky na daniach platných do 
31.12.1992 spolu 1 396 2 429 + 1 033

Nedoplatky na daniach platných od 
1.1.1993 spolu 30 347 30 512 + 165

v tom: 
 - daň z príjmov fyzických osôb 5 570 6 047 + 477
 - daň z príjmov právnických osôb 6 219 5 629 - 590
 - daň vyberaná zrá�kou 37 81 + 44
 - daň z pridanej hodnoty 15 572 16 569 + 997
 - spotrebné dane 778 134 - 644
 - cestná daň 272 303 +31
 - daň z dedičstva, darovania, prevodu 
    a prechodu nehnuteľností 1 843 1 681 - 162

 - pokuty z daňovej kontroly 56 68 + 12
Nedoplatky na daniach spolu 31 743 32 941 + 1 198

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, �e a�  50,3 % z celkových vymo�iteľných daňových 

nedoplatkov tvoria daňové nedoplatky na dani z pridanej hodnoty. Najvy��í medziročný 

pokles bol zaznamenaný vo vý�ke 644 mil. Sk pri spotrebných daniach. 

2.5.1.1. �truktúra  vymo�iteľných daňových nedoplatkov na daniach a sankciách 

Stav vymo�iteľných daňových nedoplatkov  evidovaných k 31.12.2004 v členení na 

dane a sankcie je uvedený v nasledovnej tabuľke (v mil. Sk):  

 

Nedoplatok k 31.12.2003 Nedoplatok k 31.12.2004 
Druh dane 

na daniach na sankciách na daniach na sankciách 
Daň z príjmov fyzických osôb 3 514 2 026 4 237 1 810
Daň z príjmov právnických osôb 5 040 1 179 4 842 787
Daň vyberaná zrá�kou 16 21 58 23
Daň z pridanej hodnoty 9 692 5 880 11 221 5 348
Spotrebné dane 386 392 25 109
Cestná daň 209 63 248 55
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Majetkové dane  827 1 016 946 735
Pokuty z daňovej kontroly 0 56 -11 79
Spolu dane platné od 1.1.1993 19 684 10 633 21 566 8 946
Dane platné  do 31.12.1992 339 1 057  1 152 1 277
S P O L U            20 023 11 690 22 718 10 223

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

Vymo�iteľné nedoplatky na daniach medziročne vzrástli o 2 695 mil. Sk, čo 

predstavuje medziročný nárast 13,4 %. Nedoplatky vzniknuté na sankciách zaznamenali 

medziročný pokles o 1 467 mil. Sk, čo predstavuje pokles o 12,6 %.  

2.5.1.2. Vymo�iteľné daňové nedoplatky v členení  podľa právnej formy 
 
 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dl�níkov podieľali na 

vymo�iteľných daňových nedoplatkoch nasledovne (v mil. Sk):      

                         

Právna forma K 31.12.2003 K 31.12.2004 Nárast +  
Pokles - 

Akciové spoločnosti 4 595 3 965 - 630
Spoločnosti s ručením obmedzeným 15 098 16 251 + 1 153
Dru�stvá 489 964 + 475
�tátne podniky 318 293 - 25
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri 8 035 7 767 - 268
Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri 674 703 + 29
Ostatné 1 2 534 2 998 + 464
S P O L U 31 743 32 941 1 198

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

 
Najväč�ou mierou sa na daňových nedoplatkoch podieľajú spoločnosti s ručením 

obmedzeným (49,3 % celkových vymo�iteľných daňových nedoplatkov), fyzické osoby 

nezapísané v obchodnom registri (23,6 %) a akciové spoločnosti (12,0 %). 

Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným sa zaznamenal aj medziročný nárast 

vymo�iteľných daňových nedoplatkov  o 1 153 mil. Sk, kým pri právnej forme fyzické osoby 

nezapísané v obchodnom registri vymo�iteľný daňový nedoplatok poklesol medziročne o 268 

mil. Sk a pri akciových spoločnostiach o 630 mil. Sk. Vysoký stav daňových nedoplatkov 

                                                 
1 Pri rozčlenení sumy nedoplatkov podľa právnej formy v kolónke �ostatné� daňová správa eviduje daňové 
subjekty na  ďal�ích 89. právnych  formách, preto nie sú detailne uvedené 
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spoločností s ručením obmedzeným sa eviduje aj z toho dôvodu, �e majetok týchto 

spoločností nepostačuje na zaplatenie existujúcich daňových nedoplatkov.  

Jednotlivé právne formy sa na celkových vymo�iteľných daňových nedoplatkoch 

podieľali k 31.12.2004 nasledovne: 

 

Právna forma v mil. Sk podiel v % 

 2003 2004 2003 2004 
Akciové spoločnosti 4 595 3 965 14,5 12,0
Spoločnosti s ručením obmedzeným 15 098 16 251 47,6 49,3
Dru�stvá 489 964 1,5 3,0
�tátne podniky    318 293 1,0 0,9
Fyzické osoby nezapísané v obch. registri 8 035 7 767 25,3 23,6
Fyzické osoby zapísané v obch. registri 674 703 2,1 2,1
Ostatné 1 2 534 2 998 8,0 9,1
S P O L U 31 743 32 941 100,0 100,0

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

2.5.1.3. Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov 

 Daňová správa Slovenskej republiky eviduje k 31.12.2004 vymo�iteľné daňové 

nedoplatky vo vý�ke 32,9 mld. Sk, z toho istina predstavovala 22,7 mld. Sk a sankcie 10,2 

mld. Sk. 

 Aj napriek tomu, �e rast daňových nedoplatkov nemo�no zastaviť, preto�e sú 

sprievodným znakom výberu daní, celkovo za predchádzajúce roky do�lo k zní�eniu tempa 

rastu daňových nedoplatkov. Index medziročného rastu daňových nedoplatkov 

(vymo�iteľných aj nevymo�iteľných) je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Rok 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 
Index 0,83 1,21 1,03 1,45 1,38 1,50 1,21 1,09 1,09 1,08 0,83 

Pozn.: Index � nárast oproti predchádzajúcemu roku 

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

Na zabezpečenie daňových nedoplatkov vyu�íva daňová správa v súlade so zákonom 

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskor�ích predpisov: 

     • in�titút zálo�ného práva k hnuteľnému aj nehnuteľnému majetku, ktorý umo�ňuje 

obmedziť právo daňového dl�níka disponovať s jeho majetkom,  
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     •  in�titút predbe�ného opatrenia, 

     • in�titút zabezpečovacieho príkazu. 

V prípade zálo�ného práva ide o účinný prostriedok daňovej správy na zaplatenie 

daňového nedoplatku, keď v hodnotenom období na základe vydaných 4 671 rozhodnutí 

o zriadení zálo�ného práva k majetku daňového dl�níka bola zabezpečená suma 2 944,2 mil. 

Sk a daňová správa vybrala do �tátneho rozpočtu spolu 1 402,4 mil. Sk. Efektívnosť tohto 

spôsobu zabezpečenia daňového nedoplatku dosiahla 47,6 %. 

Predbe�né opatrenie mô�e daňová správa vyu�iť u� v čase daňovej kontroly alebo 

opakovanej daňovej kontroly. Za sledované obdobie bolo vydaných 1 443 predbe�ných 

opatrení, na základe ktorých bola zaplatená suma 110,8 mil. Sk. 

Posledným in�titútom na zabezpečenie daňového nedoplatku sú zabezpečovacie 

príkazy. Na základe 152 zabezpečovacích príkazov vydaných na zabezpečenie daňových 

pohľadávok vo vý�ke 374,0 mil. Sk zaplatili daňové subjekty 25,1 mil. Sk. Efektívnosť tohto 

spôsobu zabezpečenia dosiahla 6,7 %. 

Prehľad o počte úkonov súvisiacich so zabezpečením daňových nedoplatkov, resp. 

priamo aj s daňovým exekučným konaním, o vý�ke vymáhanej i vymo�enej sumy podľa 

jednotlivých druhov úkonov a v medziročnom porovnaní poskytujú nasledovné údaje (údaje 

o nedoplatkoch sú v mil. Sk): 

D A Ň O V É     E X E K U Č N É    K O N A N I E 
Rozhodnutie o začatí daňového 
exekučného konania 18 265 21 705 6 852,4 7 380,9 60,4 273,0
Daňová exekučná výzva 16 283 19 818 5 768,5 7 052,3 204,3 299,3
Daňová exekúcia 
 - na zrá�ku zo mzdy a iných  
   príjmov  

2 480 1 569 436,3 282,4 27,3 32,1

- prikázaním pohľadávky 9 797 12 862 3 953,7 4  937,3 781,1 676,5
- na odobratie hotových peňazí  
   a iných vecí, pri ktorých ne-  
   dochádza k predaju 

61 112 14,0 17,6 6,6 6,5

- na predaj cenných papierov 12 10 4 ,8 3,3 0,0 0,0
 
 

Počet úkonov 
 

Vymáhaný daňový 
nedoplatok 

Zaplatený / vymo�ený 
daňový nedoplatok   

 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Rozhodnutie o určení 
zálo�ného práva 4 523 4 671 3 261,3 2 944,2 1 434,3 1 402,4

Predbe�né opatrenie 898 1 443 - - 58,4 110,8
Zabezpečovací  príkaz 109 152 115,8 374,0 3 ,1 25,1
S P O L U  5 530 6 266 3 377,1 3 318,2 1 495,8 1 538,3
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- na postihnutie majetkového  
   práva spojeného s podielom  
   spoločníka spol. s r.o. 

5 16 5,6 55,5 0,0 0,3

Zaplatenie daň. nedoplatkov na 
základe exekučných príkazov 
- na predaj hnuteľných vecí 

137 98 71,4 75,4 5,9 9,3

- na predaj nehnuteľných vecí 191 256 219,0 173,8 21,5 26,3
- na predaj podniku alebo jeho  
   časti 1 1 0,5 3,9 0 3,0

S P O L U 47 232 56 447 17 326,2 19 982,3 1 107,1 1 326,3

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

Daňová správa SR na základe úkonov uskutočnených správcom dane na zabezpečenie 

daňového nedoplatku vybrala v roku 2004 do �tátneho rozpočtu e�te pred začatím daňového 

exekučného konania spolu 1 538,4 mil. Sk. Úspe�nosť týchto foriem zabezpečenia daňových 

nedoplatkov závisí od existencie postihnuteľného majetku u daňových dl�níkov. 

 V roku 2004 vymohla daňová správa SR 14 357,2 mil. Sk. Výsledkom je 

stabilizovaný resp. klesajúci trend rastu daňových nedoplatkov za roky 2001 � 2004, pričom 

medziročne do�lo v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 k poklesu objemu daňových 

nedoplatkov (koeficient rastu daňových nedoplatkov poklesol z hodnoty 1,08 na 0,83). 

Kumulovane od roku 1993 do 31.12.2004 vymohla daňová správa SR v absolútnej 

čiastke 130 500,0 mil. Sk.  

Celkový prehľad o sumách vymo�ených jednotlivými formami v roku 2004 

v porovnaní s rokom 2003 poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

 
Úkony 2003 2004 

1. Zaplatená suma daňovými dl�níkmi na základe výzvy 
podľa § 58a zákona o správe daní a poplatkov 916,0 894,8

2. Zaplatená suma zo zabezpečovacích úkonov (zálo�né 
práva, zabezpečovacie príkazy, predbe�né opatrenia) 1 495,8 1 538,4

3. Vymo�ená suma v daňovom exekučnom konaní 1 107,1 1 326,3
4. Vymo�ené iným spôsobom (napr. na základe úkonov 

začatých pred účinnosťou zákona č.219/1999 Z.z., ktorým 
sa menil a dopĺňal zákon o správe daní a nie sú uvedené v 
jednotlivých spôsoboch daňovej exekúcie, úhrada priamo 
exekútorovi na daňovom úrade, úhrada z predaja 
zalo�eného majetku, majetku, ktorý si odpredal daňový 
dl�ník so súhlasom správcu dane) 

1 268,8 1 013,3

5. Vymo�ené v iných konaniach 303,8 730,0
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6. 

Preúčtovanie nadmerných odpočtov DPH,  spotrebných 
daní a preplatkov na daniach 9 955,7 8 854,4

S P O L U 15 047,2 14 357,2
Pozn.: Úkony v riadkoch 2-5 (okrem predbe�ných opatrení)  vykonávajú exekútori na daňových úradoch. 
Úkony v riadku 1 � 5 vykonávajú správcovia na daňových úradoch, predbe�né opatrenia ukladajú zamestnanci 
kontroly 

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 
Ako vidieť z predchádzajúcich údajov, v roku 2004 do�lo k zvý�eniu exekučných 

aktivít na poli zabezpečovacích úkonov (predbe�né opatrenie, zabezpečovací príkaz, zálo�né 

právo), čo sa následne prejavilo aj s vy��ou sumou takto zaplatených finančných prostriedkov 

(nárast o 42,6 mil. Sk v porovnaní s rokom 2003). Zvy�uje sa aj aktivita v daňovom 

exekučnom konaní, oproti roku 2003 bol vydaný väč�í počet rozhodnutí o začatí daňového 

exekučného konania, väč�í počet daňových exekučných výziev, ako aj daňových exekučných 

príkazov. Lep�ie výsledky boli dosiahnuté aj vo vymo�ení v daňovom exekučnom konaní, 

v inom konaní, opačný prípad predstavuje preúčtovanie nadmerných odpočtov DPH 

a spotrebných daní. Klesá efektivita najpou�ívanej�ieho spôsobu daňovej exekúcie � 

prikázaním pohľadávky na účty vedené v peňa�nom ústave, čo je spôsobené najmä včasným 

odčerpaním peňa�ných prostriedkov dl�níka a existenciou zatajených finančných účtov 

daňových dl�níkov. 

 Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o celkových nedoplatkoch, príjmoch �tátneho 

rozpočtu z daní a cla a úspe�nosti výberu daní a cla v rokoch 1993 � 2004. V porovnaní 

s kumulovanou vý�kou vybraných daní v rokoch 1993 � 2004 v sume 1 660,5 mil. Sk, 

predstavujú daňové nedoplatky 4,6 % z tejto sumy. 

 

Rok 
Príjmy �R z daní 

a cla v mld. Sk 
v danom roku 

Vý�ka daňových 
a colných nedoplatkov 

(kumulatívne) 

Nárast nedoplatkov 
v mld. Sk k 31.12. 

daného roka 

Úspe�nosť výberu 
daní a cla v % 

1993 86,7 15,9 1,3 98,5%
1994 110,6 19,2 3,3 97,1%
1995 136,4 22,4 3,2 97,7%
1996 140,1 25,5 3,1 97,8%
1997 145,5 32,5 5,8 96,2%
1998 153,0 44,0 11,5 93,0%
1999 160,4 56,4 12,4 92,8%
2000 173,8 67,5 11,1 94,0%
2001 165,0 74,7 7,2 95,8%
2002 188,9 81,3 6,6 96,6%
2003 200,2 87,6 6,3 96,9%
2004 209,5 72,9 -14,7 107,5%

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
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2.5.2 Colné a daňové nedoplatky v správe Colného riaditeľstva SR 

Celková vý�ka colných a daňových nedoplatkov v colnej správe k 31.12.2004 

predstavuje 5 479,3 mil. Sk. Ide hlavne o nedoplatky z minulých rokov (1991-1995), ako aj 

z roku 2001, kedy vzrástli o úroky z ome�kania z titulu konkurzného konania voči Calex, a.s. 

Zlaté Moravce. Medziročne sa vý�ka colných a daňových nedoplatkov v colnej správe zní�ila 

o 791,6 mil. Sk. 

 �truktúra colných a daňových nedoplatkov v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 je 

nasledovná (v mil. Sk): 

NedoplatkyDruh 
k 31.12.2003 k 31.12.2004

Rozdiel Index 
2004/2003 

Clo 548,1 412,0 - 136,1 75,2
Spotrebné dane 952,1 867,4 - 84,7 91,1
Vyr. dovozné dávky. 2,4 1,7 - 0,7 70,8
Dovozná prirá�ka 102,1  81,9 - 20,2 80,2
DPH 3 018,1 2 485,8 - 532,3 82,4
Úroky, sankcie 1 648,1 1 630,5 - 17,6 98,9
Spolu 6 270,9 5 479,3 - 791,6 87,4

    Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 

2.5.2.1. Vymáhanie colných a daňových nedoplatkov 

 Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti vykonávajú colné úrady podľa zákona 

Národnej rady SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskor�ích predpisov ako aj zákona Národnej rady SR 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.  

V oblasti vymáhania pohľadávok hlavnou úlohou colnej správy je zabezpečiť čo 

najväč�iu úspe�nosť vymáhania pohľadávok a zni�ovať vý�ku pohľadávok po lehote 

splatnosti na čo najni��iu úroveň. Za týmto účelom  colné úrady postupujú vo vymáhaní 

pohľadávok najskôr pravidelným zasielaním výziev deklarantom a ručiteľom. V  roku 2004 

colná správa zaslala 3 475 výziev, ktorými vymáhala finančné prostriedky v čiastke 588,9 

mil. Sk. Takýmto spôsobom sa vymohlo 444,4 mil. Sk. V prípade neúspechu uhradenia 

pohľadávok colné úrady pristúpili k exekúciám. 
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Prehľad o formách vymáhania pohľadávok colnej správy, ako aj o vý�ke vymáhaných 

a vymo�ených finančných prostriedkoch v roku 2004 a porovnanie s rokom 2003 uvádza 

nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

Počet úkonov Vý�ka vymáhaných 
fin. prostriedkov    

Vý�ka vymo�ených fin. 
prostriedkov    Forma vymáhania 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Colné zálo�né právo 127 91 69,3 33,5 55,1 3,2
Exekučný príkaz na prikázanie 
pohľadávky na peňa�né 
prostriedky dl�níkov na účtoch 
vedených v bankách alebo iné 
pohľadávky 

470 391 39,3 39,2 12,0 25,8

Preúčtovanie nadmerného 
odpočtu DPH dl�níkov 5 1 0,2 0 0,2 3,1

Preúčtovanie z bankových 
záruk a vinkulácií  2 340 2 256 157,3 215,9 154,3 193,4

Exekučný príkaz na zrá�ku zo 
mzdy, inej odmeny... 57 49 2,8 36,8 0,4 0,6

Exekučný príkaz na predaj 
hnuteľných vecí 56 31 3,3 1,3 0,6 0,3

Exekučný príkaz na predaj 
nehnuteľností 5 4 1,4 0,7 0 0

Exekučný príkaz na predaj 
cenných papierov 6 0 0,1 0 0 0

Exekučný príkaz na predaj 
podniku alebo jeho časti 0 0 0 0 0 0

Exek. príkaz na postihnutie 
maj. práva spojeného s podie- 
lom spoločníka s.r.o. 

0 0 0 0 0 0

Výzva */ 5 305 3 475 422,8 588,9 316,8 444,4
S P O L U  3 066 2 823 273,7 327,4 222,6 226,4

*/ výzva nie je zahrnutá do �SPOLU� 
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

Za účelom vymáhania pohľadávok po lehote platnosti bolo colnými úradmi v roku 

2004 realizovaných celkom 16 dra�ieb, pričom z  celkovej dl�nej sumy 1,5 mil. Sk bolo 

vymo�ených celkom 0,2 mil. Sk, čo predstavuje 13,3 % z vymáhanej sumy. Táto forma 

vymáhania nedoplatkov sa z pohľadu colnej správy javí ako málo efektívna. 

Colné úrady realizujú vymáhanie nedoplatkov aj prihlasovaním pohľadávok voči 

dl�níkom v konkurznom konaní a v likvidácii. Takto v roku 2004 boli prihlásené pohľadávky 

do konkurzu v celkovej vý�ke 327,9 mil. Sk a voči dl�níkom v likvidácii vo vý�ke 30,3 mil. 

Sk. 
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2.5.3. Prehľad o poskytnutých úľavách 
 

Podľa § 50 ods. 8 písm. h) je súčasťou �tátneho záverečného účtu aj prehľad o úľavách 

poskytnutých podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskor�ích 

predpisov. 

2.5.3.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 
v roku 2004 

 
Správca dane mô�e na základe �iadosti daňového subjektu povoliť odklad platenia 

dane (daňového nedoplatku) alebo platenie dane (daňového nedoplatku) v splátkach. Takýto 

postup správcu dane je upravený v  § 59 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskor�ích 

predpisov. Povolené odklady alebo splátky sa nezapočítavajú do daňových nedoplatkov, 

preto�e daňovým nedoplatkom sa stávajú a� vtedy, keď daňový subjekt nedodr�í termín 

zaplatenia dane podľa povoleného odkladu alebo splátky. 

Rovnako mô�e colný úrad v zmysle čl. 224 a� 229 Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, 

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, ako aj v zmysle § 38 ods. 3 Colného zákona 

povoliť dl�níkovi na jeho �iadosť odklad platenia sumy dovoznej platby alebo zaplatenie 

dovoznej platby v splátkach za podmienky zabezpečenia colného dlhu. 

Prehľad o povolených odkladoch a splátkach platenia dane  poskytujú nasledujúce 

údaje (mil. Sk): 

 
Odklad platenia dane Splátky dane Druh dane 2003 2004 2003 2004 

daň z príjmov fyzických osôb 7,3 2,3 11,7 3,1
daň z príjmov právnických osôb 47,2 41,2 35,1 2,8
daň z pridanej hodnoty 229,9 41,7 51,4 19,8
spotrebné dane 324,1 1,9 9,4 0
cestná daň 0 0 0 0,1
S P O L U 608,5 87,1 107,6 25,8

        Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
      Colné riaditeľstvo SR 
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2.5.3.2. Prehľad o vý�ke  odpustených daňových nedoplatkov podľa § 64 zákona SNR č. 
511/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov podľa jednotlivých pracovísk Daňového 

riaditeľstva SR za  rok 2004 

Počet odpustení Suma v mil. Sk Pracovisko DR SR 2003 2004 2003 2004 
Bratislava 45 107 1,5 4,3
Trnava 160 189 3,7 3,3
Trenčín 50 67 1,1 0,6
Nitra 104 79 2,4 1,2
�ilina 32 58 0,4 0,7
B. Bystrica 59 86 5,4 4,2
Pre�ov 75 117 1,0 1,1
Ko�ice 87 101 1,4 2,2
S P O L U  612 804 16,9 17,6

       Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 
 
2.5.3.3. Prehľad o vý�ke povolených úľav z úroku a sankcií podľa jednotlivých druhov 

a prehľad o vý�ke odpustených, prípadne vrátených daní, cla a dovoznej prirá�ky v mil. 
Sk za rok 2004 

 
Povolená úľava 

Druh MF SR ÚDR SR 
CR SR 

DÚ 
CÚ 

 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

D A Ň     

a) z prevodu a prechodu nehnuteľností 26,8   
b) cestná daň   
c) notárske poplatky   
d) daň z pridanej hodnoty                
    (odpustená CR SR, CÚ)  3,0 0,1
e) daň z pridanej hodnoty   
     (vrátená CR SR, CÚ)  36,8 17,0

f) spotrebné dane (odpustené CR SR, CÚ)  20,5 
g) spotrebné dane (vrátené CR SR, CÚ)   565,2
D A N E   S P O L U 26,8  60,3 582,3
 
a) pokuty 81,4   2,5 1,5
b) sankčný úrok     
c) penále 809,4 33,1 8,6 336,1 175,1
d) zvý�enie dane 1,0 36,0 36,4 26,5
e) úrok (DR SR, DÚ)   3,0 1,8
f) úrok (odpustený CR SR,CÚ)  1,4  0,6
g) úrok (vrátený CR SR, CÚ)    0,1
h) pokuty, penále (odpustené CR SR, CÚ)   1,7 4,1
i) pokuty, penále (vrátené CR SR, CÚ)    
j) ERP � pokuty   0,3 0,5
S A N K C I E   S P O L U 809,4 81,4 34,1 46,0 380,0 210,2
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Clo (odpustené)   1,9 1,4
Clo (vrátené)   90,5 61,6
Dovozná prirá�ka (odpustená)   0,1 0,0
Dovozná prirá�ka (vrátená)    1,6
C L O, D P R   S P O L U    92,6 64,6
SPOLU  MF SR 836,2 81,4     
SPOLU  DR SR, CR SR 34,1 46,0   
SPOLU  DÚ, CÚ   532,9 857,1
SPOLU  MF SR, DR SR, DÚ,  
CR SR, CÚ 1 403,1 984,5     

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
           Colné riaditeľstvo SR 
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3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami 
 
 

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskor�ích predpisov (platný do 31. 12. 2004) sa na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na 

krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zní�enia rozpočtových 

príjmov vytvárajú v �tátnom rozpočte rezervy.  

Národná rada SR zákonom  č.  598/2003 Z. z. o �tátnom rozpočte na rok 2004 schválila 

vý�ku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

 

Rezerva Skutočnosť 
2003 

Rozpočet 
2004 

Čerpanie 
2004 

% 
čerpania 

Odvolávka

Rezerva vlády SR 874 584 260 000 232 342 89,4 časť 3.1.
Rezerva predsedu vlády SR 48 807 50 000 49 999 100,0 časť 3.2.
Rezerva na rie�enie krízových
situácií x) - 276 995 226 971 81,9 časť 3.3. 

Rezerva na financovanie regionál-
neho �kolstva xx) - 1 050 841 1 050 841 100,0 časť 3.4. 

S p o l u  923 391 1 637 836 1 560 153 95,3  
 x)   a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z.) a na rie�enie ďal�ích vplyvov nových zákonných úprav, 
      na �ivelné pohromy, ich prevenciu a iné vplyvy 
 xx) rozpočtovaná v kapitole Ministerstva �kolstva SR (§ 8 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
     �kôl, stredných �kôl a �kolských zariadení 
 
 

 
 

3.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva vlády SR bola na rok 2004 rozpočtovaná sumou 260,0 mil. Sk. Z nich sa 

poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o pou�ití prostriedkov  (v tis. Sk): 
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Prostriedky Finančné 
schválené prostriedky 

uznesením uvoľnené 
vlády  

                                                                                                                                      
1.  ÚV SR - na odmeny pre členov Legislatívnej  rady   
      vlády SR na rok 2004   
      (uzn. vl. SR č. 26 zo 14. 1. 2004) 1 000 1 000
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
2.   MZ  SR - na finančné zabezpečenie medzinárodnej     
      konferencie s účasťou predsedov vlád,   
      Bratislava, 18. a� 20. marec 2004  100 100
      (uzn. vl. SR č. 39 zo 14. 1. 2004)  
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
3.   ÚV SR - na finančné zabezpečenie medzinárodnej     
      konferencie s účasťou predsedov vlád,   
      Bratislava, 18. a� 20.marec 2004   
      (uzn. vl. SR č. 39 zo 14. 1. 2004) 8 150 8 150
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        

  
4.   MV  SR - na finančné zabezpečenie medzinárodnej     
      konferencie s účasťou predsedov vlád,   
      Bratislava, 18. a� 20. marec 2004   
      (uzn. vl. SR č. 39 zo 14. 1. 2004) 1 500 1 500
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
5.   Magistrát hl. mesta  Bratislava - na finančné   
      zabezpečenie  medzinárodnej konferencie s účasťou   
      predsedov vlád, Bratislava, 18. a� 20. marec 2004  250 250
      (uzn. vl. SR č. 39 zo 14. 1. 2004)  
     - rie�ené platobným poukazom        
  
6. �Ú SR 23 000 23 000
    MV SR 60 000 60 000
    - na organizačno - technické zabezpečenie referenda  
      (uzn. vl. SR č. 167 zo dňa 25. 02. 2004,     
      uzn. vl. SR č. 210 zo dňa  03. 03. 2004)  
    - rie�ené rozpočtovými opatreniami       
  
7. ÚV SR - na realizáciu Dní zahraničných Slovákov v SR  
      (uzn. vl. SR č. 197 zo dňa  03. 03. 2004) 2 200 2 200
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
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8. MH SR � na urýchlenú rekon�trukciu a rozvoj Iraku  
      uzn. vl. SR č. 190  zo dňa  03. 03. 2004 3 000 3 000
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
9. ÚV SR � na zabezpečenie finančného krytia výdavkov  
    súvisiacich s oslavami vstupu SR do EÚ  
     uzn. vl. SR č. 214 zo dňa  10. 03. 2004 6 654 6 654
    - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
10. MK SR � na úpravu budovy Reduty v súvislosti 
s Jarným 

 

      zasadnutím Parlamentného zhroma�denia v Bratislave   
      uzn. vl. SR č. 224 zo dňa  10. 03. 2004 28 110 28 110
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
11. KSR SR- na odmeňovanie zamestnancov Kancelárie   
       súdnej rady SR vrátane poistného a príspevku do    
       poisťovní  a na kapitálové výdavky (PC, kopírovacie  
       prístroje 

 

       uzn. vl. SR č. 327 zo dňa  14. 04. 2004  1 623 1 623
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
12. MK SR � na finančné zabezpečenie budovy novostavby  
       Slovenského národného divadla v roku 2004  
        uzn. vl. SR č. 358 zo dňa  21. 04. 2004 50 000 50 000
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
13. GP SR � na realizáciu ďal�ieho postupu projektu   
      elektronickej výmeny informácií v trestnej agende medzi  
      orgánmi  činnými v trestnom konaní pre rok 2004  
      v rámci IS PATRICIA  
       uzn. vl. SR č. 386 zo dňa  28. 04. 2004 5 000 5 000
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
14.  ÚV SR 2 264 2 264
       MS SR 2 000 2 000
       - na realizáciu Akčného plánu predchádzania v�etkým   
         formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemi-  
         tizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie  
         rokov 2004-2005  
         uzn. vl. SR č. 446 zo dňa  13. 05. 2004  
      - rie�ené rozpočtovými opatreniami        
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15. MK SR  3 250 3 250
      MV SR 25 046 25 046
      ÚV SR  450  450
       - na finančné zabezpečenie Ústredných osláv 60. výro-  
         čia SNP v roku 2004  
         uzn. vl. SR č. 447 zo dňa  13. 05. 2004   
       - rie�ené rozpočtovými opatreniami        
  
16.  M� SR - na úhradu výdavkov na  vypracovanie a reali-   
       záciu projektu Lokálnej seizmickej siete východné Slo- 
       vensko 

 

       uzn. vl. SR č. 466 zo dňa  19. 05. 2004 3 245 3 245
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
17.  ÚV SR - na odmeny pre  členov Legislatívnej rady  
       vlády SR na rok 2004  
       uzn. vl. SR č. 883 zo dňa  14. 09. 2004 500 500
       - rie�ené rozpočtovým opatrením       

  
18.  MZV SR -  na úhradu dobrovoľného príspevku SR na    
       zabezpečenie ochrany a bezpečnosti presonálu OSN         
       v Iraku  
        uzn. vl. SR č. 1127 zo dňa  24. 11. 2004 2 000 2 000
        - rie�ené rozpočtovým opatrením       
  
19.  ÚV SR - na jednorazovú finančnú podporu slovenských  
       národnostných �kôl a in�titúcií v Maďarskej republike      
       uzn. vl. SR č. 1242 zo dňa  15. 12. 2004  
     - rie�ené rozpočtovým opatrením      3 000 3 000
  
   S p o l u  232 342 232 342

 
 

 
 

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva  predsedu vlády SR sa v súlade s § 15 ods. 5 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z.z.  o �tátnom rozpočte na rok 1997 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  od 1. 1. 1996 rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej 

kapitole Úradu vlády SR. Z rozpočtovaných 50,0 mil. Sk sa pou�ili takmer v�etky  prostriedky 

(49 999 701 Sk) a to na jednotlivé účely podľa nasledujúceho prehľadu: 
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Poukázaná V tom :  P. č. Subjekt Účel 
suma be�.transfery kap.transfery  

1. 
Misijný cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku so 
sídlom v Trebi�ove 

na výstavbu misijného centra 100 000                  -  100 000 

2. Gréckokatolícky apo�tolský exarchát, Ko�ice na výstavbu pastoračno - administratívnej 
budovy Apo�tolského exarchátu 4 000 000                  -  4 000 000 

3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská 
Lesná 

na rekon�trukciu kostola sv. Anny v 
Oravskej Lesnej 100 000 100 000                      -  

4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pova�ské 
Podhradie na rekon�trukciu kostola 500 000 500 000                      -  

5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fintice na nákup okien a dverí rímskokatolíckeho 
farského úradu 100 000                  -  100 000 

6. Gréckokatolícke biskupstvo, Pre�ov na rekon�trukciu bývalého klá�tora otcov 
bazilánov 1 000 000                  -  1 000 000 

7. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník na dostavbu chrámu sv. Paraskevy 200 000                  -  200 000 

8. Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Preblahoslavenej Panny Márie, Vráble na prístupové chodníky k farskému kostolu 200 000 200 000                      -  

9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť �ehra na opravu kostola Ducha Svätého 167 000 167 000                      -  

10. Obec �ari�ské Jastrabie na odstránenie havarijného stavu kotolne 
materskej �koly 100 000                  -  100 000 

11. Detský folklórny súbor KLNKA, Bratislava na náklady na účasť súboru na svetových 
festivaloch  50 000 50 000                      -  

12. Obec Lieskovany na rekon�trukciu verejného rozhlasu, 
roz�írenie verejného osvetlenia 196 000                  -  196 000 

13. Obec Ľubotín na rekon�trukciu strechy zdravotného 
strediska 200 000                  -           200 000  

14. Obec Fintice na dovybavenie telocvične 100 000 100 000                      -  

15. Obec Rado�ovce na dovybavenie obecného úradu 300 000 300 000                      -  

16. Obec Oravská Lesná na dokončenie telocvične 200 000                  -  200 000 
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17. �portový klub METEOR, Dolný Kubín na činnosť klubu 100 000 100 000                      -  

18. ISTROART, n.o., Bratislava na organizáciu koncertu "Hommage a Lucia 
Popp" 250 000 250 000                      -  

19. VYDRA - VIDIECKA ROZVOJOVÁ 
AGENTÚRA, Čierny Balog 

na vybudovanie infra�truktúry Lesníckeho 
skanzenu 250 000 50 000 200 000 

20. Občianske zdru�enie �itavská komunita, 
Vráble 

na vypracovanie �túdie, projektovej 
dokumentácie Oddychovo - relaxačnej zóny 
lesoparku �itava 

50 000                  -  50 000 

21. Folklórny súbor Skaličan, Skalica na prípravu osláv 50. výročia zalo�enia 50 000 50 000                      -  

22. HK SLÁVIA, Partizánske, o.z. na činnosť občianskeho zdru�enia 150 000 150 000                      -  

23. Spolok včelárov Slovenska, Bratislava na činnosť spolku 50 000 50 000                      -  

24. Jana Kováčiková INTER-ARTISTS, umelecká 
agentúra, Bratislava II 

na finančné zabezpečenie koncertu 
Mláde�níckeho orchestra Gustava Mahlera 300 000 300 000                      -  

25. Mgr. Ru�ena Hornáčeková NOVA-PRESS, 
Veľký Krtí� na obnovu redakčnej výpočtovej techniky 50 000 50 000                      -  

26. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolenská 
Slatina 

na zastre�enie hrubej stavby kostola 
Narodenia Panny Márie 100 000                  -           100 000  

27. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník na rekon�trukciu Centra mladých 100 000       100 000                       -  

28. Reformné zdru�enie Rómskej mláde�e, 
Liptovský Hrádok na realizáciu Medzinárodného dňa Rómov 15 000         15 000                       -  

29. Tenisový klub "PRO-TEN", Skalka nad 
Váhom 

na organizáciu a technické zabezpečenie 
mláde�níckych tenisových súťa�í, 
zdokonalenie prípravy talentovanej 
mláde�e 

70 000         70 000                       -  

30. Obec Krajné na vybavenie folklórneho súboru Krajňanec 30 000                  -             30 000  

31. Obec Či�atice na rekon�trukciu budovy a strechy 
obecného úradu 100 000       100 000                       -  

32. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hertník na náter a pozlátenie organa, zre�taurovanie 
hlavného oltára 28 000         28 000                       -  

33. Obec Beniakovce na rekon�trukciu verejného osvetlenia 70 000         70 000                       -  
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34. Obec Muráň na spracovanie projektovej dokumentácie 
na rekon�trukciu hradu Muráň 50 000                  -             50 000  

35. Obec Bzenov na dofinancovanie premostenia rieky 
Svinka v obci 500 000                  -           500 000  

36. Sekcia pre mláde� pri Rímskokatolíckej cirkvi 
Biskupstva v Banskej Bystrici 

na technické vybavenie Diecézneho centra 
mláde�e 100 000                  -           100 000  

37. Obec Závadka na výstavbu nového obecného úradu 200 000                  -           200 000  

38. Obec Ruská na rekon�trukciu sociálnych zariadení v 
budove obecného úradu 100 000       100 000                       -  

39. Obec Donovaly 
na dofinancovanie Veľkej ceny Európy 
2004 v pretekoch psích záprahov na 
Donovaloch 

300 000       300 000                       -  

40. Obec Hradi�te pod Vrátnom na opravu strechy Z� 50 000                  -             50 000  

41. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Egídia, 
Bardejov 

na re�tauráciu paramentára v Bazilike sv. 
Egídia 300 000       300 000                       -  

42. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pečovská 
Nová Ves 

na dokončenie re�taurátorských prác na 
barokovej kazateľnici 100 000       100 000                       -  

43. Dychová hudba "Hradi�ťanka", Hradi�te pod 
Vrátnom na technické vybavenie  súboru 30 000                  -             30 000  

44. Úrad vlády SR na ceny a darčeky pre deti počas 
Medzinárodného dňa detí na ÚV SR 27 752         27 752                       -  

45. REVIVALS, občianske zdru�enie, Bratislava na zabezpečenie festivalu Petra Michalicu - 
Hudba pod diamantovou klenbou 100 000       100 000                       -  

46. Obec Vtáčkovce na rekon�trukciu miestneho rozhlasu 80 000                  -             80 000  

47. Splnomocnenec vlády SR pre zahraničných 
Slovákov 

na realizáciu Stálej konferencie k otázkam 
vzájomných vzťahov  a spolupráce SR a 
zahraničných Slovákov 

390 000       390 000                       -  

48. Ministerstvo kultúry SR úhrada nákladov spojených s Mesiacom 
slovenskej kultúry v Montreale, Kanada 283 450       283 450                       -  

49. 
 

Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 

na roz�írenie signálu do zahraničia 
 

190 000       190 000  - 
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50. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Obrátenia sv. 
Pavla, ap., Nevidzany 

na záchranu mobiliáru v kostole V�ech 
svätých v Tajnej 200 000       200 000                       -  

                     -  

51. Obec Kecerovce na opravu vonkaj�ej fasády komunitného 
centra 50 000         50 000                       -  

52. Klub plaveckých �portov "NEREUS", �ilina na činnosť plaveckého klubu 50 000         50 000                       -  

53. Pre�ovský samosprávny kraj na zakúpenie počítačových zostáv pre 
Obchodnú akadémiu Svidník 90 000         90 000                       -  

54. ART FILM, n.f., Trenčianske Teplice 
na uskutočnenie 12. ročníka 
Medzinárodného filmového festivalu ART 
FILM 

250 000       250 000                       -  

55. Kňazský domov ko�ickej arcidiecézy 
AUGUSTINEUM, Bardejovské Kúpele na dostavbu Kňazského domu 500 000                  -           500 000  

56. Čiernohronská �eleznica, n.o., Čierny Balog na prípravu vagónov na začatie sezóny 150 000       150 000                       -  

57. Obec Daletice na prefinancovanie rekon�trukcie verejného 
osvetlenia 65 000         65 000                       -  

58. Obec Radoma na výstavbu Domu nádeje 400 000                  -           400 000  

59. Obec Arnutovce na dofinancovanie odliatku nového zvona 50 000         50 000                       -  

60. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Baňa na obnovu fasády kostola 100 000       100 000                       -  

61. REFUGIUM, občianske zdru�enie, Trenčín na realizáciu projektu "Hospic Milosrdných 
sestier sv. Vincenta - Satmárok" 200 000                  -           200 000  

62. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov na obnovu kostola Najsvätej�ej trojice 200 000       200 000                       -  

63. Rímskokatolícka cirkev, farnosť �arnovica na splatenie pô�ičky na kúpu budovy �koly 250 000                  -           250 000  

64. Kongregácia Najsvätej�ieho Vykupiteľa, 
Bratislava 

na dobudovanie pastoračného centra 
redemptoristov na Motyčkách 100 000                  -           100 000  

65. Nemocnica s poliklinikou arm. generála 
Ludvíka Svobodu, Svidník 

na zakúpenie polohovateľných 
intenzívnych lô�ok 167 000                  -           167 000  

66. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ko�ice - KVP na výstavbu pastoračného centra 450 000                  -           450 000  

67. Obec Rybník pre Základnú �kolu Rybník na vybudovanie 
klziska 20 000                  -             20 000  
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68. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

vo vý�ke 10 000,- Sk pre M� na 
Dob�inského č. 2, na vybavenie M�  
vo vý�ke 10 000,- Sk pre M� na 
Kuzmányho č. 9, na vybavenie detského 
ihriska        vo vý�ke 30 000,- Sk pre Z� Dr. 
Milana Hod�u, Bratislava, na zriadenie PC 
učebne Z� Dr. Milana Hod�u 

50 000         50 000                       -  

 
 
 
 
 
 

69. Občianske zdru�enie Pomô� zachrániť detský 
�ivot 

na obstaranie biochemického analyzátora 
Omni C 

150 000                  -  150 000 
 

70. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová 
Dubnica na dobudovanie saleziánskeho centra 500 000                  -           500 000  

71. �ilinský samosprávny kraj 

pre �kolu v prírode Oravská Lesná na 
realizáciu projektu spolupráce so 
slovenskou komunitou �ijúcou v Béke�skej 
Čabe 

50 000         50 000                       -  

72. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku so sídlom v Ozdíne na generálnu opravu chrámu 100 000       100 000                       -  

73. Podtatranský futbalový zväz Poprad na realizáciu XXX. ročníka Tatranského 
pohára 2004 40 000         40 000                       -  

74. Slovenský skauting, Bratislava 
na realizáciu 7. stredoeurópskeho stretnutia 
skautov vo Vysokých Tatrách TATRACOR 
2004 

50 000         50 000                       -  

75. Slovenské komorné divadlo, Martin na cestovné náklady SKD v Martine do 
Békéscaby 40 000         40 000                       -  

76. Mesto Tisovec na uskutočnenie X. dní mesta Tisovec 100 000       100 000                       -  

77. Obec Pečovská Nová Ves na výstavbu I. etapy rekreačno - �portového 
areálu v Pečovskej Novej Vsi 300 000                  -           300 000  

78. Mesto Spi�ské Vlachy na výstavbu telocvične pre Z� sv. Jána 
Krstiteľa 350 000                  -           350 000  

79. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na dobudovanie Z� s M� 4 ročných období 50 000         50 000                       -  

80. Mesto Dolný Kubín na organizovanie VIII. ročníka 
medzinárodnej súťa�e "Čírenie talentov" 80 000         80 000                       -  
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81. Obec Nová Bystrica na technické zabezpečenie ľudovej hudby 
"Kováčovci" 20 000         20 000                       -  

82. Obec Zákamenné na rekon�trukciu miestnej komunikácie ku 
"Kalvárii" 350 000       350 000                       -  

83. Obec Spi�ský �tiavnik na reedíciu knihy "Dejiny �tiavnického 
opátstva na Spi�i (J. Vencko)" 50 000         50 000                       -  

84. Mesto Holíč na rekon�trukciu sociálnych zariadení Z� 250 000                  -           250 000  

85. Obec Hriadky na výstavbu autobusových zastávok 100 000                  -           100 000  

86. Mesto Veľký �ari� na rekon�trukciu kolkárne 50 000                  -             50 000  

87. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom 
v Závade 

na rekon�trukciu strechy kostola v obci 
Závada 100 000                  -           100 000  

88. Agentúra RND, s.r.o., Bratislava na výrobu filmového projektu Jáááno�ííík 100 000       100 000                       -  

89. Obec Haniska 
vo vý�ke 29 900,- Sk na nákup motorovej 
píly a vo vý�ke 37 000,- Sk na nákup 
septiku pre obyvateľku obce 

66 900         29 900             37 000  

90. Obec Markovce na opravu domov postihnutých záplavami 130 000       130 000                       -  

91. Obec Kapu�any na nákup stavebného materiálu na opravu 
�kôd v obci spôsobených záplavami 80 000         80 000                       -  

92. Gymnázium sv. Tomá�a Akvinského, Ko�ice na montá� meracej a regulačnej techniky 
ústredného kúrenia v budove gymnázia 150 000                  -           150 000  

93. Občianské zdru�enie Svet ticha, Bratislava na ozdravovací pobyt v �kole v prírode 10 000         10 000                       -  

94. Ministerstvo zahraničných vecí 
Veľvyslanectvu SR v Poľsku na 
rekon�trukciu kultúrneho zariadenia v 
Novej Belej 

500 000                  -           500 000  

95. Obec Krivoklát na rekon�trukciu starej jednotriednej �koly 40 000         40 000                       -  

96. Anna �ibiková, �ilina na náklady spojené s operáciou bedrových 
kĺbov 30 000         30 000                       -  

97. Nadácia Dubnické opálové bane, Červenica na realizáciu projektu Tábory opálových 
permoníkov 50 000         50 000                       -  
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98. Katolícke gymnázium �tefana Moysesa, 
Banská Bystrica 

na zriadenie telocvične a dobudovanie 
�portového ihriska v areáli �koly 100 000       100 000                       -  

99. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pova�ské 
Podhradie na generálnu opravu farského kostola 500 000       500 000                       -  

100. Obec Gánovce na stavebné úpravy okolia obecného úradu 100 000                  -           100 000  

101. Obec Rozhanovce na zastre�enie pódia amfiteátra v 
Rozhanovciach 300 000                  -           300 000  

102. Obec Veľké Ra�kovce na dokončenie výstavby Domu smútku 400 000                  -           400 000  

103. Kongregácia Najsvätej�ieho Vykupiteľa, 
Bratislava na rekon�trukciu farskej budovy 50 000                  -             50 000  

104. Obec Rado�ovce na opravy kuchyne kultúrneho domu 200 000       200 000                       -  

105. Obec Oravská Lesná na dokončenie telocvične 100 000                  -           100 000  

106. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská 
Bystrica 

pre Zdru�enú strednú �kolu, Veľký Krtí�, 
na zriadenie a prevádzku lokálnej akadémie 
CISCO 

50 000                  -             50 000  

107. Mesto �ahy na organizáciu XXIII. ročníka Dní kultúry 
v Honte 100 000       100 000                       -  

108. Obec Markovce na zabezpečenie oblečenia pre rómsky 
súbor Vienala 20 000         20 000                       -  

109. Obec Staré Hory na výdavky na verejné osvetlenie, údr�bu 
miestnych komunikácií, rozhlasu, budov 77 000         77 000                       -  

110. Obec Rajecká Lesná na vybudovanie prístupových ciest k 
Slovenskému Betlehemu 250 000                  -           250 000  

111. Obec Vojka nad Dunajom 
na opravu mikobusu, úhradu prenájmu 
náhradného mikrobusu a na nákup zimných 
pneumatík 

142 000       142 000                       -  

112. Telovýchovná jednota Lokomotíva, 
Margecany 

na rekon�trukciu ohrád a sociálnych 
zariadení 200 000                  -           200 000  

113. Zdru�enie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Spi�skej Novej Vsi 

na dokončenie stavebných prác - úprava 
okolia zariadenia a nákup vnútorného 
vybavenia 

200 000         50 000           150 000  
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114. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku so sídlom v Holíči 

na rekon�trukciu elektroin�talácie a výmenu 
elektrického vykurovania kostola 100 000                  -           100 000  

115. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Závadka na dostavbu novej farskej budovy - 
pastoračného centra 300 000                  -           300 000  

116. Obec Hontianske Nemce na rekon�trukciu strechy materskej �koly 100 000                  -           100 000  

117. Nadácia KRAJINA HARMÓNIE, �ilina 
na usporiadanie 15. ročníka 
medzinárodného festivalu tvorivosti a 
fantázie Ja�idielňa 

40 000         40 000                       -  

118. Mesto Levoča na dokončenie stavby mestskej �portovej 
haly 500 000                  -           500 000  

119. ÚNIA BEHOV DO VRCHU - S.B.S. so 
sídlom v Dubnici nad Váhom 

na dopravné náklady na účasť veteránov na 
MS v Taliansku 60 000         60 000                       -  

120. �portový klub IAMES, Ke�marok na organizáciu XX. ročníka memoriálu 
Jozefa Psotku 80 000         80 000                       -  

121. Klub rómskych �ien na Slovensku, Lokálny 
klub Zvolen 

na cestovné náklady spojené s výletom do 
Bojníc 10 000         10 000                       -  

122. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad na stavbu Duchovno - pastoračného centra 
gréckokatolíkov v Poprade 100 000                  -           100 000  

123. Neurochirurgia ´99, n.f., Ko�ice na usporiadanie neurochirurgického 
kongresu s medzinárodnou účasťou 50 000         50 000                       -  

124. Občianske zdru�enie DONJON, Martin - 
Priekopa 

na nákup materiálu na opravu dolnej 
hospodárskej budovy v predhradí hradu 
Sklabiňa 

50 000         50 000                       -  

125. Obec Poruba pod Vihorlatom na výstavbu multifunkčného �portového 
ihriska 250 000                  -           250 000  

126. Laborecké občianské zdru�enie NOVÁ 
ALTERNATÍVA, Medzilaborce na dopravné náklady 50 000         50 000                       -  

127. 
Oblastná kultúrno - osvetová organizácia 
Matica Slovenská na Zakarpatsku, U�horod, 
Ukrajina 

na vybavenie pre Detskú umeleckú �kolu 
v Serednom 50 000         50 000                       -  

128. Obec Brezolupy na dobudovanie viacúčelového �portového 
areálu 100 000                  -           100 000  
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129. Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. 
Dérera, Bratislava 

pre Národné centrum materno-fetálnej 
medicíny, Bratislava na realizáciu projektu 
prístrojového a materiálno-technického 
vybavenia pôrodnej sály 

140 000                  -           140 000  

130. Obec Rajecká Lesná na vybudovanie cesty a parkoviska k 
Slovenskému Betlehemu 250 000                  -           250 000  

131. Čiernohronská �eleznica, n.o., Čierny Balog na prevádzku Čiernohronskej �eleznice 300 000       300 000                       -  

132. Obec Trenčianske Bohuslavice na dokončenie projektu viacúčelovej 
�portovej haly 300 000                  -           300 000  

133. Obec Sečovská Polianka na dokončenie a vybavenie telocvične 150 000                  -           150 000  

134. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vy�ný 
Medzev 

na obnovu barokového kostola sv. Márie 
Magdalény 100 000                  -           100 000  

135. Ústredný zväz �idovských nábo�enských obcí 
v Slovenskej republike 

na náklady na výrobu pamätnej tabule na 
pamiatku �idov zavra�dených v 
koncentračnom tábore Sobibor 

123 400                  -            123 400  

136. Obec Malé Kr�teňany 
na vydanie pamätnej publikácie pri 
príle�itosti 750. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci 

150 000         50 000           100 000  

137. Komunitné centrum SPOLU v �ehre na rekon�trukciu komunitného centra 
v �ehre 100 000         50 000             50 000  

138. Obec �uňava na plynofikáciu �atne Obecného 
futbalového klubu v �uňave 125 000                  -           125 000  

139. Obec Margecany 
pre Detský folklórny súbor Jadlovček, 
Margecany na obnovu krojového a 
technického vybavenia 

50 000         50 000                       -  

140. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - 
Záhorská Bystrica 

na obnovu kultúrnej pamiatky - Kostola sv. 
Petra a Pavla 100 000                  -           100 000  

141. Obec Rakúsy na rekon�trukciu budovy obecného úradu a 
prestavbu hasičského skladu 200 000         30 000           170 000  

142. Obec �ari�ské Jastrabie na plynofikáciu kotolne budovy materskej 
�koly 100 000                  -           100 000  

143. Obec Ruská na dokončenie výstavby Rozlúčkovej siene 
v obci 100 000                  -           100 000  



 102 
 
 

144. Obec Závadka na výstavbu nového obecného úradu 150 000                  -           150 000  

145. Obec Čičmany na vypracovanie územného plánu obce 50 000                  -             50 000  

146. Obec Zubrohlava na dokončenie úprav budovy �portového 
areálu Zubrohlava 250 000       250 000                       -  

147. Radosť, n.f., Bratislava na nákup výtvarných pomôcok 15 000         15 000                       -  

148. Komplexná centrálna záchranná slu�ba 
Gabčíkovo 

na technické vybavenie vozidla 
pohotovostnej skupiny 200 000                  -           200 000  

149. Ministerstvo kultúry 

Slovenskej národnej kni�nici Martin na 
nákup pojazdného ambulantného vozidla 
pre potreby komplexnej ochrany 
historických kni�ných dokumentov a 
fondov 

500 000       500 000    

150. Obec Belá na dokončenie Spoločenského domu Belá � 
Kubíková 100 000                  -           100 000  

151. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gemerská 
Poloma na opravu interiéru kostola 100 000       100 000                       -  

152. Obec Pavlovce na samosprávnu činnosť obce - úhrada 
záväzkov z minulých rokov 300 000       300 000                       -  

153. Mesto Modrý Kameň na dostavbu hokejbalového a hokejového 
ihriska 250 000                  -           250 000  

154. Kňazský domov ko�ickej arcidiecézy - 
AUGUSTINEUM 

na zakúpenie stavebného materiálu na 
dostavbu kňazského domu 250 000                  -           250 000  

155. Peter Tichý, Kysucké Nové Mesto na �portovú činnosť 50 000         50 000                       -  

156. Zdru�enie staromestské divadlo Ko�ice na realizáciu VI. festivalového mítingu 
Európskeho divadla a kultúry 150 000       150 000                       -  

157. �portový klub CENTRUM, Svidník na realizáciu projektu výstavby 
multifunkčného ihriska vo Svidníku 300 000                  -           300 000  

158. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Gorazda a 
spol., Ko�ice - Terasa na výstavbu fary a pastoračného centra 300 000                  -           300 000  

159. Obec Strečno na výstavbu telocvične, úhradu nákupu, 
stavebného materiálu 200 000                  -           200 000  
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160. Nitriansky samosprávny kraj 

pre Divadlo Andreja Bagara v Nitre na 
realizáciu projektu multi�ánrového 
divadelného predstavenia Svätenie jari, pre 
Tekovské múzeum v Leviciach na 
realizáciu osvetlenia a kúpu 80 ks 
čalúnených stoličiek, na prípravu 
projektovej dokumentácie pre výstavbu 
telocvične pri Gymnáziu vo Vrábľoch 

1 000 000       600 000           400 000  

161. Obec Sklabiňa na výstavbu chodníkov v obci 100 000                  -           100 000  

162. Obec Staré Hory na výrobu a osadenie pamätnej tabule pri 
bunkri MOR HO! 28 000         28 000                       -  

163. Mesto Vráble na plynofikáciu mestskej telocvične T - 18 
vo Vrábloch 700 000                  -           700 000  

164. Helena Halčinová, Lendak na zakúpenie o�atenia, obuvi, pomôcok do 
�koly pre deti a hygienických potrieb 30 000         30 000                       -  

165. Obec Hru�ov na rekon�trukciu Základnej �koly 
internátnej s materskou �kolou v Hru�ove 200 000       134 000             66 000  

166. Mesto Dolný Kubín na opravu fasády budovy ZU� P. M. 
Bohúňa a oplotenie záhrady umenia 200 000       200 000                       -  

167. Obec Ko�ariská na dobudovanie viacúčelového ihriska a 
vybudovanie sociálnych zariadení �atní 100 000                  -           100 000  

168. Kanoe TATRA klub, Liptovský Mikulá� 
na projekt pre stavebné povolenie výstavby 
pevnej hate pre odber vody do Areálu 
vodného slalomu 

1 000 000                  -         1 000 000  

169. Zdru�enie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Dunajskej Strede 

na nákup chladničky, vybavenia a pomôcok 
pre deti 30 000         30 000                       -  

170. Slovenský zväz protifa�istických bojovníkov, 
Bratislava 

na výrobu nástenného historického 
kalendára SNP a výročia oslobodenia 100 000       100 000                       -  

171. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku so sídlom v Gemerskej Polome na opravu kostola, fary, schodov 200 000       200 000                       -  

172. Obec �pania Dolina na realizáciu druhej fázy �portovo - 
oddychového areálu v časti Fludor 100 000       100 000                       -  
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173. Obec Zemplínske Hámre na výstavbu oplotenia v�e�portového areálu 
v rekreačnom areáli Barnová rika 130 000                  -           130 000  

174. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča na rekon�trukciu Chrámu sv. Jakuba v 
Levoči 1 000 000                  -         1 000 000  

175. Obec Lutila na dokončenie �portového areálu 150 000                  -           150 000  

176. Slovenský výbor pre UNICEF na organizáciu 4. Ročníka UNICEF CUP 
2004 70 000         70 000                       -  

177. Obec Koválovec na opravu rímskokatolíckeho kostola 100 000       100 000                       -  

178. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Choňkovce na rekon�trukciu strechy farskej budovy 155 815                  -           155 815  

179. Ko�ický samosprávny kraj 

na dofinancovanie stavebného projektu na 
rekon�trukciu pôvodnej budovy Gymnázia 
Pavla Horova v Michalovciach a prístavby 
k nej 

300 000                  -            300 000  

180. Obec Spi�ský �tvrtok na zakúpenie kosačky trávy 120 000                  -           120 000  

181. Obec Vydrník 
na stavebné úpravy na zriadenie 
počítačovej miestnosti Z� a M�, nákup 
stavebného materiálu 

80 000         80 000                       -  

182. Dana Matejkovičová, Myjava 
na nákup práčky, kuchynského vybavenia, 
bielizne, liekov, kuchynských potrieb, 
�kolských pomôcok 

15 000         15 000                       -  

183. Zdru�enie pre rozvoj cestovného ruchu Nízke 
Beskydy 

na dokončenie objektov turistickej 
rozhľadne a útulne na kóte Rohuľa 80 000         80 000                       -  

184. Nata�a Kalafutová, Spi�ská Belá na kúpu oblečenia, hygienických potrieb a 
�kolských pomôcok 15 000          15 000                       -  

185. Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
�títnik 

na dokončenie opravy NKP - starej fary v 
�títniku 100 000       100 000                       -  

186. Obec Častkov na dokončenie rekon�trukcie vonkaj�ích 
omietok na budove OcÚ 100 000                  -           100 000  

187. Obec Ulič na dokončenie viacúčelového ihriska v obci 200 000         50 000           150 000  

188. �ilinský samosprávny kraj na dokončenie viacúčelového antukového 
ihriska v �kole v prírode v Oravskej Lesnej 100 000                  -           100 000  
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189. Úrad vlády SR be�né výdavky Úradu vlády SR 556 674       556 674    

190. Úrad vlády SR na nákup Mikulá�skych darčekov pre deti z 
DSS a DD 40 790         40 790    

191. Obec Dulova Ves na nákup �portového výstroja a lôpt 50 000         50 000                       -  

192. Obec Dukovce na opravu miestneho rozhlasu 100 000       100 000                       -  

193. Alena Minarechová, Stará Turá na nákup rehabilitačných pomôcok, 
hygienických potrie a �kolských pomôcok 15 000         15 000                       -  

194. Obec Richnava 
na zabezpečenie náhradného bývania 
/unimobuniek/ pre rodinu z osady 
Ru�akovec 

250 000                  -           250 000  

195. Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku na nákup výstavných vitrín a bodového 
osvetlenia 50 000         50 000                       -  

196. Mesto Pezinok na výmenu radiátorov a regulačných 
ventilov v Z� na Fándlyho 11, Pezinok 500 000                  -           500 000  

197. Obec Hodkovce na opravu miestneho rozhlasu 80 000         80 000                       -  

198. Obec Terňa 
na vybavenie nájomných bytov v rómskej 
osade Terňa - vykurovacia technika a 
elektroin�talácia 

250 000                  -           250 000  

199. Mgr. Peter Zmátlo, Pre�ov 
na vydanie kni�nej publikácie "Kultúrny a 
spoločenský �ivot na Spi�i v I. pol. 20. 
storočia" 

80 000         80 000                       -  

200. Anna Pekárová, Rado�ovce na refundáciu časti nákladov spojených s 
nákupom zdvíhacej rampy 30 000                  -             30 000  

201. Obec Víťaz na dokončenie �atní na ihrisku, stavebný 
materiál 300 000       300 000                       -  

202. Obec Brezany na výstavbu chodníka v obci 200 000                  -           200 000  

203. Obec Petrovany na rekon�trukciu budovy Z� 300 000                  -           300 000  

204. Mesto Turčianske Teplice 
na vybudovanie oddychovo - �portovej 
plochy pre deti a mláde� na sídlisku Horné 
Rakovce 

321 290                  -           321 290  
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205. Aeroklub Ru�omberok na činnosť Aeroklubu Ru�omberok 60 000         60 000                       -  

206. Mestská časť Bratislava - Podunajské 
Biskupice 

na ukončenie projektu zabezpečenia 
internetizácie miestnej kni�nice 100 000                  -           100 000  

207. Obec Kolíňany na rekon�trukciu kultúrnej sály 50 000                  -             50 000  

208. Be�ecký klub STEEL Ko�ice na činnosť klubu a zabezpečenie 
�portového oblečenia 150 000       150 000                       -  

209. Mesto Rajecké Teplice na projekt elektronizácie mestského úradu 80 000          80 000                       -  

210. Úrad vlády SR na be�né výdavky Úradu vlády SR 1 400 000    1 400 000                       -  

211. Mesto Veľké Kapu�any na rekon�trukciu verejného osvetlenia 300 000                  -           300 000  

212. Obec �ivetice na opravu strechy budovy obecného úradu 200 000       200 000                       -  

213. MTK 1934 s.r.o., Selce na opravu �atní a sociálnych zariadení v 
�portovom areáli �K Selce 300 000       300 000                       -  

214. Spi�ská katolícka charita, Spi�ská Nová Ves na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 30 000         30 000                       -  

215. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Toma�ikovo na rekon�trukciu strechy kostola 
Najsvätej�ej trojice 150 000                  -           150 000  

216. Nitriansky samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti: pre DSS pre 
deti a dospelých, 935 01 Kr�kany 86 - 7 
000,- Sk, DSS pre deti a dospelých,  951 53 
Klasov - 25 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, Lipová 474, Nové Zámky - 7 
000,- Sk, DSS pre deti a dospelých, 
�tefánika 8, 941 45 Maňa - 7 000,- Sk, DSS 
pre deti a dospelých, Závodného 2678/1, 
955 01 Topoľčany - 7 000,- Sk 

53 000         53 000                       -  

217. Obec Senohrad na nákup a výmenu okien 100 000       100 000                       -  

218. Mesto Kremnica na dobudovanie plochy ihriska - asfaltovej 
plochy pri Z� na Angyalovej ul. 150 000                  -           150 000  
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219. Obec Dravce na výmenu rozhlasovej ústredne a 
rekon�trukciu miestneho rozhlasu 100 000                  -           100 000  

220. Obec Zuberec na opravu prírodného amfiteátra 390 000       390 000                       -  

221. Mesto Martin 
na výstavbu �portového areálu - terénne 
úpravy a odkanalizovanie pozemku pri Z� s 
M� v Martine 

100 000                  -           100 000  

222. Tanečné centrum FORTUNA, Poprad na činnosť klubu, úhradu nájomného 100 000       100 000                       -  

223. Ko�ický samosprávny kraj na dokončenie ihriska v areáli domova 150 000                  -           150 000  

224. Du�an Sene�, Nové Zámky na úhradu nájomného 20 000         20 000                       -  

225. Obec Rado�ovce na oblo�enie sobá�nej miestnosti 40 000         40 000                       -  

226. Obec Ni�né Repa�e na výstavbu futbalového ihriska v obci 150 000                  -           150 000  

227. Trnavský samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti - DSS pre deti a 
dospelých, 930 07 Medveďov 111 - 1 000,- 
Sk, DSS pre deti a dospelých, Ka�tieľska 
46, Okoč - Op. Sokolec - 15 000,- Sk, DSS 
pre deti a dospelých, Mlynská 240/75, 930 
21 Jahodná - 7 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, �oporňa - �trkovec - 3 000,- Sk, 
DSS pre deti a dospelých, 920 63 
Pastuchov 262 - 25 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, 906 04 Rohov 27 - 25 000,- Sk, 
DSS pre deti a dospelých, 924 00 Krásna 
1083 - 15 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, Nové Domy 160, �intava - 3 
000,- Sk, DSS pre deti a dospelých, 
Čulenova 4, Skalica - 15 000,- Sk 

109 000       109 000                       -  

228. 
Nezábudka - zdru�enie na pomoc rodinám so 
zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v 
Turni 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 7 000          7 000                       -  
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229. Ministerstvo kultúry  SR 
zaistenie klenieb suterénu románskeho 
paláce drevenou výdrevou pre Slovenské 
národné múzeum - Spi�ské múzeum Levoča

200 000       200 000                       -  

230. MPSVaR SR 
pre Detské domovy a Domovy sociálnej 
starostlivosti na nákup zdravotníckych 
pomôcok a �portových potrieb pre deti 

163 000        163 000                       -  

231. Ko�ický samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti - DSS pre 
mentálne postihnuté deti a dospelých, Park 
mláde�e 3, Ko�ice - 7 000,- Sk, DSS pre 
mentálne postihnuté deti a dospelých, A. 
Kmeťa 2, 071 01 Michalovce - 7 000,- Sk, 
DSS pre mentálne postihnuté deti a 
dospelých, Ko�ická 29, Ro�ňava - 3 000,- 
Sk, DSS pre deti, ul. Mláde�e 1, Strá�ske - 
80 000,- Sk, DSS pre deti, Breziny 264, 055 
62 Prakovce - 80 000,- Sk, DSS pre deti, 
Opatovská 97, Ko�ice - 120 000,- Sk 

297 000       177 000           120 000  

232. Bratislavský samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti- DSS pre deti 
KAMPINO, Haanova 36, Bratislava - 43 
000,- Sk, pre DSS pre deti HESTIA, 
Jesenského 12, Pezinok - 15 000,- Sk, DSS 
pre deti a dospelých HUMANITA, 
Javorínska 7a, Bratislava - 3 000,- Sk, DSS 
prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, 
Lipského 13, Bratislava - 25 000,- Sk, DSS 
pre deti INTEGRA, Tylova 21, Bratislava - 
30 000,- Sk, DSS pre deti, Sibírska 69, 
Bratislava -      30 000,- Sk, DSS pre deti 
ROSA, Dúbravská 1, Bratislava - 120 000,- 
Sk, DSS pre deti GAUDEAMUS, 
Mokrohájska 3, Bratislava - 120 000,- Sk 

386 000       266 000           120 000  
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233. Obec Kráľov Brod na rekon�trukciu verejného osvetlenia 
v obci 200 000                  -           200 000  

234. Nadácia profesora Čolláka, Michalovce na nákup výpočtovej techniky 90 000         90 000                       -  

235. SOCIA, Nitra na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

236. Obec Biely Kostol na opravu a rekon�trukciu miestnej 
komunikácie "Rybná" 100 000       100 000                       -  

237. Iveta Bialiková, Revúca na nákup o�atenia, obuvi, chladničky, 
práčky 20 000         20 000                       -  

238. Mikulá� Fafrák, Poprad na kúpu zdravotných pomôcok, liekov, 
hygienických potrieb, o�atenia, na kúrenie 20 000          20 000                       -  

239. Mesto Lipany 
na kúpu nových zdravotne nezávadných 
detských matracov a prikrývok pre M�, kpt. 
Nálepku 7, Lipany 

100 000       100 000                       -  

240. Obec Harichovce na rekon�trukciu podlahy telocvične 100 000                  -           100 000  

241. Telovýchovná jednota Biela stopa, Kremnica na prípravu 32. ročníka medzinárodného 
diaľkového behu Biela stopa 100 000       100 000                       -  

242. Magdaléna Hricová, Revúca 
na nákup potravín, zdravot. pomôcok, 
liekov, obuvi, o�atenia, hygienických 
potrieb 

20 000         20 000                       -  

243. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - 
Pod Sokolejom, Humenné na zakúpenie organu 300 000                  -           300 000  

244. Obec Terchová na rekon�trukciu amfiteátra 400 000                  -           400 000  

245. �portový klub Liptov, Liptovský Mikulá� na prípravu XIV. ročníka Mikulá�skeho 
Tatralandia Cupu 20 000          20 000                       -  

246. Obec Tajná na rekon�trukčné práce a vybudovanie 
sociálnych zariadení v kultúrnom dome 200 000                  -           200 000  

247. Mária Sla�ťanová, Pie�ťany 
na nákup potravín, zdravot. pomôcok, 
liekov, obuvi, o�atenia, hygienických 
potrieb 

20 000         20 000                       -  
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248. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská 
Bystrica 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti - DSS pre deti, 
mláde� a dospelých s mentálnymi a 
psychickými poruchami, Lazovná 23, 
Banská Bystrica - 3 000,- Sk, DSS Kompa 
pre deti, mláde� a dospelých, ul. 29. 
Augusta 13, Banská Bystrica - 7 000,- Sk, 
DSS pre maloletá deti a mláde�, Pohorelská 
Ma�a, Pohorelá - 25 000,- Sk, DSS pre deti 
a mláde�, Pionierska 850/13, Detva - 25 
000,- Sk, DSS Nádej pre deti a mláde�, 
Zvolenská 9, Vidiná - 15 000,- Sk, DSS 
Slatinka pre deti a mláde�, Dolná Slatinka 
271 - 15 000,- Sk, DSS SYMBIA pre deti, 
mláde� a dospelých, Moyzesova 50, Zvolen 
- 25 000,- Sk, DSS Hrabiny pre deti a 
mláde�, Rekreačná 393/1, Nová Baňa - 
Hrabiny - 80 000,- Sk, DSS Doména pre 
deti a mláde�, SNP 64, �iar nad Hronom - 7 
000,- Sk 

202 000       202 000                       -  

249. Gréckokatolícka diecézna charita, Pre�ov na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

250. Obec Horná Seč na rekon�trukciu in�inierskych sietí v obci 200 000                  -           200 000  

251. Občianske zdru�enie Spolok Martina Rázusa, 
Liptovský Mikulá� 

na spracovanie projektovej dokumentácie 
pamätníka M. Rázusa v Liptovskom 
Mikulá�i 

50 000                  -             50 000  

252. Zdru�enie Divadlo z Pasá�e, Banská Bystrica na zabezpečenie činnosti 100 000       100 000                       -  

253. Mária a Ľudovít Didi, Vráble na opravu trhliny v stene domu 20 000         20 000                       -  

254. Zdru�enie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím vo Svidníku 

pre Integračné centrum pre mentálne 
postihnutých, Svidník na nákup 
zdravotníckych pomôcok a �portových 
potrieb pre deti 

15 000         15 000                       -  
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255. Obec Udavské na vybudovanie volejbalového ihriska a 
oddychového parku 100 000                  -           100 000  

256. Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV, 
Prievidza 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

257. Obec Starý Tekov na kúpu krojov a či�iem pre folklórne 
súbory Tekovan a Tekovanček 60 000         60 000                       -  

258. Spolok priateľov slovenskej kultúry v 
Kolárove 

na prípravu 5. výročia Dňa slovenskej 
kultúry 50 000         50 000                       -  

259. Zdru�enie na pomoc bezdomovcom, 
Bratislava na projekt �tedrá večera v roku 2004 38 000         38 000                       -  

260. Harmony - Nadácia Petra Dvorského, 
Bratislava 

na rozvoj a sprístupnenie liečby v 
rehabilitačnom stredisku Harmony 500 000        500 000                       -  

261. Zdru�enie na záchranu Lietavského hradu, 
Lietava na výrobu propagačných materiálov 50 000         50 000                       -  

262. Slovenský zväz chovateľov po�tových holubov na činnosť zväzu holubárov 20 000         20 000                       -  

263. DSS pre mentálne postihnuté deti, Ro�ňava na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

264. Zdru�enie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Nových Zámkoch 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 30 000                  -             30 000  

265. Nezisková organizácia "�ťastný �ivot, n.o.", 
Mojmírovce 

pre DSS pre deti a dospelých �ťastný �ivot, 
n.o., Nitra na nákup zdravotníckych 
pomôcok a �portových potrieb pre deti 

7 000          7 000                       -  

266. Súkromná základná umelecká �kola Jáno�, 
Ru�omberok 

pre Tanečnú �kolu Fresh, Dolný Kubín, na 
realizáciu prehliadky moderného tanca 
Tanečný Kubín 2004 

20 000         20 000                       -  

267. Mesto Ke�marok 
pre Stacionár - DSS, Pod lesom 6, 
Ke�marok na nákup zdravotníckych 
pomôcok a �portových potrieb pre deti 

7 000          7 000                       -  

268. Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, 
Bratislava 

na zakúpenie posilňovacieho zariadenia a 
podlahovej krytiny do posilňovne 100 000                  -           100 000  

269. Pavel Marek - Marekov dvor, Drábsko 
na nákup materiálu a sanity - na 
dovybavenie hygienických zariadení v 
Marekovom dvore 

100 000       100 000                       -  
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270. Obec Malé Leváre 
na dofinancovanie projektových prác na 
rekon�trukciu prestavby v rekreačnej 
oblasti Rudava - Malé Leváre 

100 000                  -           100 000  

271. Obec Skačany 
na realizáciu archeologického výskumu 
národnej kultúrnej pamiatky zaniknutého 
románskeho kostola sv. Juraja 

100 000       100 000                       -  

272. Zdru�enie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, Komárno 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 7 000          7 000                       -  

273. Cierkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku Veľké Úľany - Jelka 

na úhradu faktúr za vykurovanie, na 
zabezpečenie nevyhnutných opráv 50 000         50 000                       -  

274. Mesto �aľa na  nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 7 000          7 000                       -  

275. Euroatlantické centrum, Banská Bystrica na úhradu zäväzkov Slovenskej atlantickej 
komisie voči Asociácii Atlantickej Zmluvy 30 000         30 000                       -  

276. Trenčiansky samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti - DSS, 913 05 
Adamovské Kochanovce - 15 000,- Sk, 
DOMINO, Veterná 11, Prievidza - 25 000,- 
Sk, DEMY, Biskupská 46, Trenčín - 25 
000,- Sk, DSS Nosice 57, Púchov - 25 000,- 
Sk, Novomestské centrum pre prac. 
rehabilitáciu, Kollára 3, Nové Mesto nad 
Váhom - 3 000,- Sk 

93 000         93 000                       -  

277. Mikroregión Hornohrad, Málinec pre DSS Málinec na nákup zdravotníckych 
pomôcok a �portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

278. Slovenský Červený krí�, Bratislava 

pre DSS - ÚS SČK , Kri�ovatka 13, Banská 
�tiavnica, vo vý�ke 7 000,- Sk, pre DSS pre 
deti - SČK, Miletičova 59, Bratislava, vo 
vý�ke 7 000,- Sk, pre DSS - SČK 
Komenského 19, Ko�ice vo vý�ke 15 000,- 
Sk, pre Slovenský Červený krí� ÚS Nitra, 
Vajanského 7, Nitra vo vý�ke 3 000,- Sk 

32 000         32 000                       -  

279. Obec Či�atice na odkúpenie vodovodnej prípojky do 
vlastníctva obce 150 000       150 000                       -  
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280. Obec Veľaty na dostavbu tenisového kurtu 100 000                  -           100 000  

281. Obec Drábsko na činnosť dobrovoľného hasičského zboru 50 000         50 000                       -  

282. Obec Lehnice na výstavbu chodníkov v k. ú. Sása 100 000                  -           100 000  

283. Alojzia Boldi�ová, Lovčica - Trubín na nákup hračiek, o�atenia, obuvi, 
�kolských pomôcok pre deti 20 000         20 000                       -  

284. Archa, n.o., Bánovce nad Bebravou na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 1 000          1 000                       -  

285. Sociálne slu�by Myjava, n.o. na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 3 000          3 000                       -  

286. Pre�ovský samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti - DSS 
Kellerova 8, Bardejov - 7 000,- Sk, DSS, 
066 29 Humenné - Podskalka - 60 000,- Sk, 
DSS, gen. Svobodu 139, Ľubica - 15 000,- 
Sk, DSS, Va�ecká 3, Pre�ov - 7 000,- Sk 
DSS, Volgogracká 5, Pre�ov - 15 000,- Sk, 
Rehabilitačné stredisko, kpt. Nálepku 7, 
082 71 Lipany - 15 000,- Sk, DSS, 067 34 
Osadné 89 - 15 000,- Sk, Spojené 
zariadenie sociálnych slu�ieb "Nádej", Čs. 
armády 1594/5, Snina - 30 000,- Sk, DSS, 
�kolská 646, Vranov nad Topľou - 15 000,- 
Sk, DSS, Kukoreliho 17, Giraltovce - 25 
000,- Sk, Rehabilitačné stredisko, Matice 
Slovenskej 904/22, Stropkov - 7 000,- Sk, 
Rehabilitačné stredisko, Komenského 29, 
Hanu�ovce nad Topľou - 7 000,- Sk, 
Zlúčené ZSS "LILA", Čsl. Armády 14, 
Humenné - 15 000,- Sk, DSS pre mláde� a 
dospelých, Tačevská 38, Bardejov - 1 000,- 
Sk 

234 000       234 000                       -  
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287. 
Zdru�enie Vienala, na podporu a pomoc 
du�evne a telesne chorým deťom, Rimavská 
Sobota 

pre DSS Vienala, Rimavská Sobota na 
nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 

25 000         25 000                       -  

288. Občianske zdru�enie Detské srdce, Ko�ice 
pre DSS pre deti Slniečko na nákup 
zdravotníckych pomôcok a �portových 
potrieb pre deti 

15 000         15 000                       -  

289. Svitanie - Zdru�enie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Malackách 

pre Dom Svitania, Jakubov na nákup 
zdravotníckych pomôcok a �portových 
potrieb pre deti 

7 000          7 000                       -  

290. Komunita Kráľovnej pokoja, Rado�ina na nákup zdravotníckych pomôcok a 
�portových potrieb pre deti 15 000         15 000                       -  

291. "AJHĽA ČLOVEK!", Bytča 
pre DSS pre deti "Kľúč" na nákup 
zdravotníckych pomôcok a �portových 
potrieb pre deti 

15 000         15 000                       -  

292. �ilinský samosprávny kraj 

na nákup zdravotníckach pomôcok a 
�portových potrieb pre deti  - DSS pre deti 
a dospelých, Lipová 1, Kysucké Nové 
Mesto - 7 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, Medňanského 48, Martin - 
Priekopa - 15 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, Palkovičova 1, Martin - 3 000,- 
Sk, DSS pre deti a dospelých, sv. Anny 4, 
Ru�omberok -         15 000,- Sk, DSS pre 
deti a dospelých, O�čadnica 1464 - 43 000,- 
Sk, DSS pre deti a dospelých, Horelica 18, 
Čadca - 3 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, Matú�kova 1631, Dolný Kubín - 
3 000,- Sk, DSS pre deti a dospelých, 
Medvedzie 136, Tvrdo�ín -        1 000,- Sk, 
DSS pre deti a dospelých, Moyzesova 27, 
�ilina - 30 000,- Sk, DSS pre deti a 
dospelých, J. Kráľa 7, �ilina -         30 000,- 
Sk 

150 000       150 000                       -  
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293. Integračné zariadenie KOR - GYM, n.o., 
Hertník 

pre DSS pre deti Bardejov na nákup 
zdravotníckych pomôcok a �portových 
potrieb pre deti 

15 000         15 000                       -  

294. Obec �robárová na rekon�trukciu budovy obecného úradu 95 000                  -            95 000  

295. Obec Priechod na zabezpečenie činnosti futbalového klubu 100 000       100 000                       -  

296. Obec Vlkanová na zateplenie telocvične - kultúrnej sály 100 000                  -           100 000  

297. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Al�bety, 
Ko�ice 

na re�taurovanie epitafov osadených v 
obvodovom murive kaplnky sv. Michala 500 000                  -           500 000  

298. Obec Rovensko na dokončenie terénnych úprav na 
viacúčelovej budove 100 000                  -           100 000  

 Spolu   49 999 071 20 592 566    29 406 505  
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3.3. Rezerva na rie�enie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov  
a na rie�enie ďal�ích vplyvov nových zákonných úprav, na �ivelné pohromy,  

ich prevenciu a iné vplyvy 
 
Rezerva bola na rok 2004 rozpočtovaná v sume 276 995 tis. Sk. Skladá sa z dvoch častí, 

a to:   

     1. z rezervy na rie�enie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. 

z.) vo vý�ke 50 000 tis. Sk; z tejto časti rezervy sa v roku 2004 prostriedky  nečerpali,  

     2. z rezervy na rie�enie ďal�ích vplyvov nových zákonných úprav, na �ivelné pohromy, ich 

prevenciu a iné vplyvy vo vý�ke 226 995 tis. Sk; z tejto časti sa v roku 2004 poskytli prostriedky 

na základe rozhodnutia Ministerstva   financií   SR,  resp. rozhodnutia  vlády   SR  nasledovne   

(v tis. Sk): 

Prostriedky z  toho: 
schválené finančné 
uznesením prostriedky 
vlády uvoľnené 
a na základe  z rezervy  
rozhodnutia  rozpočtovými 
Ministerstva  opatreniami a 
financií SR platobnými 

 poukazmi 
 
1.  Ú�S SR  - rie�enie zákonného nároku �tátnych zamest-   
     nancov  v zmysle § 108a zákona č. 312/2001 Z.z. o �tát-    
     nej slu�be a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
     (príplatok k dôchodku)  10 124 10 124
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
  
2.   M�P  SR- na krytie nákladov na záchranárske a zabez-    
      pečovacie práce a niektorých spôsobených �kôd vznik-   
      nutých pri povodniach v roku 2003 (19 852 tis. Sk)   
      z toho:  
       - na zabezpečovacie práce  4 197 4 197
       - na odstránenie �kôd na tokoch v správe Slovenského   
         vodohospodárskeho podniku  �.p. Banská �tiavnica  15 655 15 655
      (uzn. vl. SR č. 295 zo dňa 15. 4. 2004)  
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        
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3.   MV SR- na krytie nákladov na záchranárske        
      a zabezpečovacie práce a niektorých spôsobených �kôd   
      vzniknutých pri povodniach v roku 2003 (17 657 tis. Sk)  
      z toho:  
       - na krytie nákladov na záchranné práce vrátane miezd,  
         platov, slu�obných príjmov a OOV zamestnancov   
         rozpočtových kapitol 5 687 5 687
       - na krytie �kôd na tokoch v správe obcí   3 794 3 794
       - na krytie 50 % �kôd na miestnych komunikáciách,   
         vodovodoch, kanalizácii a čistiarňach odpadových vôd   
         v majetku miest a obcí podľa prílohy č. 2 tohto    
         uznesenia 8 176 8 176
      (uzn. vl. SR č. 295 zo dňa 15. 4. 2004)  
     - rie�ené rozpočtovým opatrením        

  
4.  ÚNM� SR � na zabezpečenie  plynulého financovania    
      výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky ;  
      v nadväznosti na účinnosť nových zákonných úprav   
      v oblasti cla a dane z pridanej hodnoty od 1.5.2004;  
      prostriedky boli určené na úhradu cla a dane z pridanej  
      hodnoty za dovozy tovarov a stavebných prác   
     - rie�ené rozpočtovým opatrením       63 038 63 038
  
5.  REZORTY - na záchranné  a zabezpečovacie práce,    
     na opravy po�kodených a naru�ených protipovodňových  
     opatrení na vodných tokoch v správe vodného   
     hospodárstva, lesného hospodárstva a obcí  a  
     niektorých spôsobených �kôd. Prostriedky boli   
     uvoľnené pre jednotlivé rezorty nasledovne:  
     MZ SR:                                 461 tis.  Sk   
     MP SR:                                 392 tis.  Sk         
     MDPT SR:                         1 056 tis.  Sk     
     SFV k obciam VÚC:          3 191 tis.  Sk   
     M�P SR:                           77 730 tis.  Sk    
     MV SR:                            33  283 tis.  Sk   
     MO SR:                                  187 tis.  Sk      
      (uzn. vl. SR č. 1010 zo dňa 27.10. 2004) 116 300 116 300
     - rie�ené rozpočtovými opatreniami       

   S p o l u  226 971 226 971
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3.4. Rezerva na financovanie regionálneho �kolstva 

 
Rezerva  v sume 1 050 841 tis. Sk  sa v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z.z. 

o  financovaní základných �kôl, stredných �kôl a �kolských zariadení a v znení zákona                 

č. 598/2003 Z. z. o �tátnom rozpočte na rok 2004 rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole 

Ministerstva �kolstva SR. Prostriedky rezervy boli pou�ité nasledovne: 

     ! 203 640 tis. Sk sa pou�ilo na dofinancovanie �kolských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obcí prostredníctvom kapitoly Súhrnný finančný vzťah. 

     ! 847 201 tis. Sk pou�ila kapitola na úhradu nákladov podľa zákona č. 597/2003 Z. z. 

a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo �tátneho rozpočtu pre základné �koly, stredné �koly, strediská praktického 

vyučovania, základné umelecké �koly a �kolské zariadenia, konkrétne na: 

     • vzdelávacie poukazy 210 593 tis. Sk,  

     • financovanie rozvojových projektov 36 746 tis. Sk,     

     • úhradu nákladov na dopravu �iakov 119 027 tis. Sk,   

     • úhradu nákladov na asistentov učiteľa 71 978 tis. Sk, 

     • odchodné 39 900 tis. Sk, 

     • rie�enie havarijných situácií 34 418 tis. Sk, 

     • zabezpečenie ekonomickej agendy presunutej na základe delimitačných protokolov z roku 

2002 zo zru�ených okresných úradov na obce za účelom zabezpečenia nových kompetencií 

územnej samosprávy na úseku �kolstva 102 503 tis. Sk, 

     • dofinancovanie normatívnych príspevkov pre �koly a �kolské zariadenia v územnej 

pôsobnosti krajských �kolských úradov na základe dohadovacích konaní 232 036 tis. Sk.  
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4. �tátne aktíva a pasíva 

4.1. Majetková pozícia �tátnych rozpočtových organizácií 
      
 Majetkovú pozíciu �tátnych rozpočtových organizácií vyjadruje sumárna súvaha 

rozpočtových organizácií �tátu. Súhrn majetku �tátu spravovaného rozpočtovými kapitolami 

a rozpočtovými organizáciami v ich pôsobnosti v objeme 613 279,0 mil. Sk predstavujú aktíva a  

súhrn vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov krytia (záväzkov) majetku v rovnakej vý�ke   

613 279,0 mil. Sk predstavujú pasíva (ďalej len ��tátne aktíva a pasíva�):  

                (v mil. Sk) 

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 rozdiel 
A k t í v a    

 
Neobe�ný majetok 275 477,8 250 640,4  24 837,4
v tom:  
   dlhodobý nehmotný majetok 4 332,2 3 190,6 1 141,6
   dlhodobý hmotný  majetok 192 622,7 183 446,3   9 176,4
   dlhodobý finančný majetok       78 522,9 64 003,5 14 519,4
Obe�ný majetok 337 801,2 348 126,3 - 10 325,1
v tom: 
   zásoby 69 144,7 69 627,2 - 482,5
   pohľadávky 115 815,5 136 989,7 - 21 174,2
   finančný majetok 119 658,9 108 310,6 11 348,3
   návratné finančné výpomoci  33 177,1 33 198,8 - 21,7
   ostatný majetok 5,0 0,0 5,0
Majetok celkom 613 279,0 598 766,7  14 512,3
 

P a s í v a 
 
Vlastné zdroje 69 481,7 120 054,8 - 50 573,1
v tom:  
   fondy účtovnej jednotky 27,4 47 174,7 - 47 147,3
   výsledok hospodárenia 69 454,3 72 880,1 - 3 425,8
Cudzie zdroje 543 797,3 478 711,9 65 085,4
v tom: 
   dlhodobé záväzky 457 213,9 388 919,2 68 294,7
   krátkodobé záväzky 48 227,6 35 722,7 12 504,9
   bankové úvery a pô�ičky 38 349,3 54 064,4 - 15 715,1
   ostatné zdroje 6,5 5,6        0,9
Pasíva celkom 613 279,0 598 766,7 14 512,3

              Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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4.1.1. Majetok �tátnych rozpočtových organizácií 

Celkový majetok �tátnych rozpočtových organizácií  v roku 2004 vzrástol v porovnaní 

s predchádzajúcim účtovným obdobím o 14 512,3 mil. Sk, z toho najvy��í podiel na náraste mal 

dlhodobý finančný majetok a obe�ný finančný majetok a najvy��í pokles zaznamenali 

pohľadávky. 

Nárast dlhodobého finančného majetku výrazne ovplyvnil nárast vkladov �tátu do 

základného imania Slovenskej konsolidačnej a.s. vo vý�ke 10 mld. Sk. 

Stav pohľadávok poklesol oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 21 174,2 mil. 

Sk, a to najmä  vysporiadaním daňových a colných pohľadávok v celkovej vý�ke pribli�ne 20 

mld. Sk. 

 V rámci finančného majetku, ktorého objem dosiahol 119 658,9 mil. Sk a vzrástol 

v medziročnom porovnaní o 11 348,3 mil. Sk, tvorili podstatnú polo�ku peňa�né prostriedky 

ulo�ené na be�ných účtoch rozpočtových organizácií vo vý�ke 115 617,8 mil. Sk s medziročným 

nárastom o 8 892,2 mil. Sk. Patria sem najmä: 

     • be�né účty �tátnych finančných aktív spravovaných ministerstvom financií v sume 90 746,0 

mil. Sk. V tejto sume sú zahrnuté aj peňa�né prostriedky určené na dôchodkovú reformu            

(70 109,2 mil. Sk), ktoré sú ulo�ené na termínovaných účtoch,  

     • účty cudzích prostriedkov rozpočtových organizácií, na ktorých boli k 31.12.2004 ulo�ené 

mzdy za II. polovicu decembra v súlade s rozpočtovými pravidlami, účty dofinancovania 

programov, na ktoré sa v mesiaci decembri previedlo z výdavkových účtov �tátneho rozpočtu 

5 015,6 mil. Sk, be�né účty darov, grantov a iných mimorozpočtových prostriedkov rozpočtových 

organizácií, účty obmien a zámien �tátnych hmotných rezerv a ostatné osobitné účty rezortov 

otvorené v súlade s príslu�nými zákonmi v úhrnnej sume 16 346,4 mil. Sk, 

     • be�né účty zriadené pre vedenie sociálneho fondu, pre podnikateľskú činnosť rozpočtových 

organizácií a be�né účty osobitných fondov 196,3 mil. Sk, 

     • be�né účty daňových a colných príjmov 447,7 mil. Sk, 

     • osobitné účty prostriedkov Európskych spoločenstiev 7 881,4  mil. Sk. 
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 Podiel jednotlivých zlo�iek majetku na jeho celkovej vý�ke vyjadrený v percentách bol: 

Druh majetku 2004 2003 
dlhodobý nehmotný majetok 0,7 0,6 
dlhodobý hmotný majetok 31,4 30,4 
dlhodobý finančný majetok 12,8 10,7 
pohľadávky  18,9 22,9 
ostatný majetok 36,2 35,4 
s p o l u 100,0 100,0 

                                Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Stav opotrebenia majetku �tátu vyjadruje koeficient opotrebenia (počítaný ako podiel 

oprávok k obstarávacej cene majetku), z ktorého vyplýva, �e dlhodobý nehmotný majetok je 

opotrebovaný na 38,4 %  (v roku 2003: 38,9 %) a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 

vyjadruje úroveň opotrebovania koeficientom 43,2 % (v roku 2003: 46,9 %). 

4.1.2. Pasíva �tátnych rozpočtových organizácií 

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu vzrástli v roku 2004 oproti 

predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 14 512,3 mil. Sk, z toho: 

     • vlastné zdroje krytia majetku klesli o 50 573,1 mil. Sk, najmä v dôsledku výrazného poklesu 

v skupine fondov účtovných jednotiek a v ich rámci ostatných osobitných fondov, 

     • cudzie zdroje krytia majetku (záväzky) sa zvý�ili o 65 085,4 mil. Sk. 

Úroveň cudzích zdrojov krytia majetku ovplyvnili: 

     • nárast dlhodobých záväzkov a v rámci nich hlavne záväzkov z emitovaných dlhopisov 

o 51 458,0 mil. Sk a ostatných dlhodobých záväzkov o 16 836,7 mil. Sk, 

     • nárast krátkodobých záväzkov o 12 504,9 mil. Sk, z toho záväzkov z prijatých príspevkov 

z rozpočtu EÚ a zúčtovania s rozpočtom EÚ o 5 075,1  mil. Sk, 

     • pokles záväzkov z bankových úverov a pô�ičiek hlavne u emitovaných krátkodobých 

dlhopisov ich splatením o 14 677,9 mil. Sk. 

Podiel jednotlivých zlo�iek pasív na ich celkovej vý�ke je: 

     • u vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach 11,3 % (v roku 2003 19,9 %), 
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     • u cudzích zdrojov krytia majetku  (záväzkov) na celkových pasívach 88,7% (v roku 2003 

80,1 %).  

4.1.3. Reálna hodnota majetku �tátnych rozpočtových organizácií 

Odhadovaná reálna hodnota majetku �tátnych rozpočtových organizácií vychádzajúca 

z agregovaných súvah k 31.12.2004 predstavuje 493 951 mil. Sk, čo  je v porovnaní s účtovnou 

hodnotou majetku v netto vyjadrení menej o 119 329 mil. Sk. V porovnaní s brutto hodnotu 

majetku je odhadovaná reálna hodnota majetku ni��ia o 149 474 mil. Sk.  

Súčasťou agregovanej súvahy �tátnych rozpočtových organizácií sú aj aktíva Národného 

fondu, ktoré obsahujú peňa�né prostriedky a pohľadávky EÚ v objeme  10 071 mil. Sk. Po 

odpočítaní týchto aktív predstavuje reálna hodnota majetku   �tátnych rozpočtových organizácií  

483 880 mil. Sk. 

 Odhadované zní�enie hodnoty majetku �tátnych rozpočtových organizácií ovplyvnilo 

niekoľko faktorov: 

! precenenie dlhodobého finančného majetku v celkovom objeme 36 267 mil. Sk, z toho: 

     • precenenie majetkových podielov �tátu  vo verejných podnikoch o 13 318 mil. Sk, z toho 

80,7 % predstavuje precenenie akcií v �elezničnej spoločnosti a.s., ostávajúca časť tvorí 

precenenie  podielov   v podnikoch, ktoré sú v procese konkurzov a likvidácie, 

     • pokles hodnoty majetkových podielov �tátu v Slovenskej  konsolidačnej, a.s. a Slovenskej 

inkasnej, s.r.o. o 22 949 mil. Sk, 

! prehodnotenie pohľadávok a návratných finančných výpomocí v celkovom objeme 83 062 mil. 

Sk, z toho: 

     • prehodnotenie návratnosti pohľadávok voči zahraničiu o 25 274 mil. Sk, z toho 78,7% tvorí 

zní�enie hodnoty vládnych úverov v správe ČSOB, 

     • prehodnotenie daňových a colných pohľadávok o 31 891 mil. Sk. Výpočet reálnej hodnoty 

daňových a colných pohľadávok vychádza z analýzy ich vymo�iteľnosti aplikovanej pri výpočte 

deficitu verejných financií za predchádzajúce roky podľa metodiky ESA95, 
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     • prehodnotenie vymo�iteľnosti návratných finančných výpomocí zo �tátneho rozpočtu o 11 

067 mil. Sk, z toho 66,9% (v absolútnom vyjadrení 7 401 mil. Sk) predstavuje návratná finančná 

výpomoc poskytnutá Veriteľovi a.s., 

     • prehodnotenie vymo�iteľnosti návratných finančných výpomocí súvisiacich 

so zrealizovanými �tátnymi zárukami v objeme 8 511 mil. Sk. Uvedené pohľadávky sú najmä 

voči podnikom v konkurze a v správnom konaní,   

      • zní�enie hodnoty majetku o 6 319 mil. Sk, ktorá predstavuje pohľadávku voči Slovenskej 

konsolidačnej a.s., ktorá vznikla realizáciou   osobitnej záruky vlády na redistribučný úver NBS. 

 

Precenenie aktív �tátneho rozpočtu k 31. 12. 2004 v mil. Sk    
        

  v tom: 

   

účtovný stav k 
31.12.2004 

brutto 

zní�enie 
hodnoty spolu zohľadnené v 

účtovníctve 
nezohľadnené 
v účtovníctve 

reálna hodnota k 
31.12.2004 

NEOBE�NÝ  MAJETOK 424 951 -185 740 -149 473 -36 267 239 211
    hmotný  339 400 -146 777 -146 777 0 192 623
    finančný  78 523 -36 267 0 -36 267 42 256
OBE�NÝ MAJETOK 337 803 -83 063 -1 -83 062 254 740
    zásoby  69 145 0 0 0 69 145
    pohľadávky 148 994 - 83 063 - 1 - 83 062 65 931
    finančný majetok 119 659 0 0 0 119 659
    účty časového rozlí�enia 5 0 0 0 5

SPOLU  762 754 -268 803 -149 474 -119 329 493 951
 

 

4.2.  Vývoj �tátnych finančných aktív a pasív v roku  2004 

�tátne finančné aktíva tvoria peňa�né prostriedky na bankových účtoch, majetkové účasti 

�tátu, cenné papiere vo vlastníctve �tátu a pohľadávky voči tuzemským a zahraničným dl�níkom. 

�tátne finančné pasíva sú predov�etkým záväzky �tátu z prijatých úverov, pô�ičiek a vydaných 

�tátnych cenných papierov. O �truktúre �tátnych finančných aktív a pasív a ich podiele na 

celkových aktívach a pasívach �tátnych rozpočtových organizácií informujú nasledujúce údaje 

(v mil. Sk): 
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  Stav  
k 31.12.2004 

z toho �FA 
v správe MF SR 

A k t í v a   
Neobe�ný majetok 275 477,8 29 903,4 
v tom:   
   dlhodobý nehmotný majetok 4 332,2  
   dlhodobý hmotný  majetok 192 622,7  
   dlhodobý finančný majetok       78 522,9 29 903,4 
Obe�ný majetok 337 801,2 165 466,9 
v tom:  
   zásoby 69 144,7  
   pohľadávky 115 815,5 37 633,1 
   finančný majetok 119 658,9 94 656,7 
   návratné finančné výpomoci  33 177,1 33 177,1 
   ostatný majetok 5,0  
Majetok celkom 613 279,0 195 370,3 
  

P a s í v a  
Vlastné zdroje 69 481,7 - 328 299,4 
v tom:   
   fondy účtovnej jednotky 27,4 - 319 931,9 
   výsledok hospodárenia 69 454,3 - 8 367,5 
Cudzie zdroje 543 797,3 523 669,6 
v tom:  
   dlhodobé záväzky 457 213,9 456 222,6 
   krátkodobé záväzky 48 227,6 29 097,8 
   bankové úvery a pô�ičky 38 349,3 38 349,2 
   ostatné zdroje 6,5  
Pasíva celkom 613 279,0 195 370,3 

                           Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Ďal�ia časť textu je venovaná �tátnym finančným aktívam a pasívam v správe 

Ministerstva financií SR. 

Celkový vývoj �tátnych finančných aktív a pasív za rok 2004 vyjadruje nasledovný 

prehľad ( v mil. Sk): 

Polo�ka 
Stav 

k 
31.12.2003 

Stav 
k 

31.12.2004 
Zmena 

1. Prostriedky �tátu na účtoch v �tátnej pokladnici a NBS 84 620,9 90 746,0 6 125,1
2. Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery 34 516,5 29 548,7 -4 967,8
3. Pohľadávky prevzaté od ČSOB 3 839,1 3 414,8 -424,3
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4. Vklady �tátu v medzinár. in�titúciách, CP a ost .fin. inv. 3 065,9 3 157,6 91,7
5. Vklady �tátu v tuzemských spol. a ost. finančné investície 16 729,2 26 745,8 10 016,6
6. Pokladničné pouká�ky NBS 0,0 3 910,7 3 910,7
7. Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 33 198,8 33 177,2 -21,6
8. Ostatné pohľadávky  4 175,5 4 378,2 202,7
9. Pohľadávky voči podnikom 329,0 291,3 -37,7
�tátne finančné aktíva celkom 180 474,9 195 370,3 14 895,4
1. Vládne záväzky voči zahraničiu � pô�ičky 10 471,8 11 790,8 1 319,0
2. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 166,9 158,4 -8,5
3. Vládne záväzky voči zahraničiu � úvery 174,1 99,9 -74,2
4. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov �FCH  20 914,3 14 437,5 -6 476,8
5. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov �PF PP SR 144,0 20,0 -124,0
6. Záväzky vyplývajúce z úver. vzťahov - prijaté MF SR 247,0 4 461,5 4 214,5
7. Záväzky z emisií �tátnych cenných papierov 407 817,6 444 597,6 36 780,0
8. Matra Communication � úver 1 278,2 782,8 -495,4
9. Prevzaté záväzky od �SR a �elezničnej spoločnosti, a.s. 0,0 18 223,4 18 223,4
10. Iné záväzky � refinančný systém 0,0 29 097,8 29 097,8
Záväzky celkom 441 213,9 523 669,7 82 455,8
1. Fond �tátnych finančných aktív a pasív  -261 079,8 -319 931,9 -58 852,1
2. Závierkové účty  kapitoly �tátny dlh a VPS 340,8 -8 367,5 -8 708,3
�tátne finančné pasíva celkom  180 474,9 195 370,3 14 895,4

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V roku 2004 do�lo k zvý�eniu  �tátnych finančných aktív o 14 895,4 mil. Sk, zatiaľ čo  

�tátne finančné pasíva sa zvý�ili a�  o 82 455,8 mil. Sk. Zvý�enie celkovej dl�níckej finančno-

majetkovej pozície �tátu o 67 560,4 mil. Sk pri zvý�ení �tátnych finančných aktív a raste �tátnych 

finančných pasív, t.j. �tátneho dlhu bolo spôsobené predov�etkým  rastom dl�níckej pozície voči 

bankovým subjektom z prevzatia úverov  za �eleznice Slovenskej republiky a �elezničnú 

spoločnosť, a.s. so stavom k 31.12.2004 v sume 18 223,4 mil. Sk, vznikom záväzkov v súvislosti 

s refinančným systémom v sume 29 097,8 mil. Sk a umiestnením �tátnych cenných papierov 

v sume 36 780,0 mil. Sk. 

Na celkovom stave �tátnych finančných aktív v sume 195 370,3 mil. Sk majú najväč�í 

podiel peňa�né prostriedky na účtoch v �tátnej pokladnici a Národnej banke Slovenska 46,5 % 

(rok 2003: 46,9 %). Podiel pohľadávok z návratných finančných výpomocí a pohľadávok zo 

zrealizovaných záruk je 16,9 % (rok 2003: 18,4 %), vládnych úverov voči zahraničiu 15,1 % (rok 

2003: 19,1 %),  vkladov �tátu v tuzemských spoločnostiach 13,7 % (rok 2003: 9,2 %). 
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V  polo�kách �tátnych finančných aktív do�lo v roku 2004 k ich zvý�eniu o 14 895,4 mil. 

Sk. Najväč�ie zvý�enie o 10 016,6 mil. Sk zaznamenali vklady �tátu v tuzemských 

spoločnostiach, a to najmä z titulu zvý�enia nepeňa�ného vkladu o 10 654,0 mil. Sk do 

základného imania Slovenskej konsolidačnej a. s. Bratislava. Toto zvý�enie sa uskutočnilo 

v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1026 z 3. decembra 2004 a na základe 

rozhodnutia mimoriadneho valného zhroma�denia Slovenskej konsolidačnej, a.s. zo dňa 

9.12.2004, v  súlade s rozhodnutím ministerstva financií o vlo�ení pohľadávok z návratných 

finančných výpomoci ako nepeňa�ného vkladu do základného imania Slovenskej konsolidačnej, 

a.s. z 21.12.2004. Zní�enie vkladov �tátu v tuzemských spoločnostiach v roku 2004 predstavuje 

zní�enie vkladu o 637,4 mil. Sk do  základného imania Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava 

v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 189 zo dňa 3. marca 2004. 

Najväč�í pokles o 4 967,8 mil. Sk �tátnych finančných aktív bol  zaznamenaný v polo�ke 

vládnych pohľadávok voči zahraničiu a súvisí najmä s kurzovými rozdielmi. 

Na celkovom stave záväzkov v rámci �tátnych finančných pasív  k 31.12.2004 v sume     

523 669,7 mil. Sk majú najväč�í podiel záväzky z emisií �tátnych cenných papierov 84,9 % (rok 

2003: 92,4 %), druhý najväč�í blok tvoria  záväzky z refinančného systému  (5,6 %). 

4.2.1. Vývoj �tátnych finančných aktív 

Hodnotenie vývoja �tátnych finančných aktív  za rok 2004 je zamerané na nasledovné 

oblasti: 

a) stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v �tátnej pokladnici a Národnej banke Slovenska, 

b) �tátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

c) majetkové účasti �tátu v tuzemských spoločnostiach, 

d) vývoj  pohľadávok z návratných finančných výpomocí, zo zrealizovaných  �tátnych  záruk 

poskytnutých za bankové úvery a ostatných pohľadávok. 
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4.2.1.1. Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v �tátnej pokladnici a NBS 

V priebehu roka 2004 sa �tátne finančné aktíva na účtoch v �tátnej pokladnici a NBS 

zvý�ili o 6 125,1 mil. Sk. 

Vývoj �tátnych finančných aktív ulo�ených vo forme depozit na účtoch v �tátnej 

pokladnici a Národnej banke Slovenska charakterizuje nasledovný prehľad ( v mil. Sk):  

Polo�ka aktív Stav k 
31.12.2003 

Stav k 
31.12.2004 Zmena 

Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby 0,3 0,0 -0,3
�FA získané predajom akcií ČSOB, a.s. 7 400,0 4 757,2 -2 642,8
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 28,6 29,2 0,6
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách 12,2 12,6 0,4
Účelové prostr. z FNM na splácanie �tátneho dlhu 0,0 11 229,7 11 229,7
Vkladový účet �tátnych finančných aktív  6,1 0,0 -6,1
Termínovaný účet - dôchodková reforma 67 545,6 70 109,2 2 563,6
Evidencia �tátnych finančných aktív         74 992,8 86 137,9 11 145,1 
  
Účet cudzích prostriedkov VPS 4 065,3 1 937,4 -2 127,9
Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier 62,2 61,5 -0,7
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MF SR 4 127,5 1 998,9  - 2 128,6
  
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - �peciál  0,0 32,4 32,4
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia � civil 435,0 25,8 -409,2
Účet vl. pohľadávok a záväzkov prevz. od ČSOB ( CDZ ) 0,0 36,7 36,7
Účet emisií a splatností �D 4 648,9 0,0 -4 648,9
Účet ostatných operácií ARDAL 0,0 72 802,3 72 802,3
Úvery prijaté na krytie schodku �tátneho rozpočtu 4 141,3 0,0 -4 141,3
Devízový účet ARDAL � EUR 0,0 0,2 0,2
Účet �PP  52 248,5 0,0 -52 248,5
Účty vládnych úverov a emisií 61 473,7 72 897,9  11 423,7
  
Bilančný účet r.2004 0,0 -70 288,2 -70 288,2
Bilančný účet r.2003 -55 973,1 0,0 55 973,1
Bilančný účet - 55 973,1 - 70 288,2 -14 315,1
  
Bankové účty �tátnych finančných aktív 84 620,9 90 746,0  6 125,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Stav prostriedkov na bankových účtoch �tátnych finančných aktív vykazoval k 31.12.2004 

sumu 90 746,0 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní s počiatočným stavom  84 620,9 mil. Sk 

zvý�enie o 6 125,1 mil. Sk.  

Stav účtu účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby predstavoval k 1.1.2004       

0,3 mil. Sk. V priebehu roka 2004 sa celá suma pou�ila v zmysle uznesenia vlády SR č. 1154 zo 

dňa 2. decembra 2003 na prevod do príjmov kapitoly V�eobecná pokladničná správa na 

vytvorenie zdrojov na financovanie výdavkov. 

Stav prostriedkov na účte �tátnych finančných aktív získaných predajom akcií ČSOB, a. s. 

sa z počiatočného stavu 7 400,0 mil. Sk zní�il o 2 642,8 mil. Sk. Ide o finančné prostriedky  

poskytnuté spoločnosti Veriteľ, a.s. v zmysle uznesenia vlády SR č. 282 zo dňa 31. marca 2004. 

Stav prostriedkov na účte finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií sa 

z počiatočného stavu v sume 28,6 mil. Sk zvý�il o 0,6 mil. Sk, ktoré predstavujú  finančné 

prostriedky zaplatené fyzickými osobami v zmysle zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych 

rehabilitáciách. 

Stav prostriedkov na účte finančné náhrady vyplývajúce zo zákona č. 330/1991 Zb. sa 

z počiatočného stavu 12,2 mil. Sk zvý�il o 0,4 mil. Sk, ktoré predstavujú  finančné prostriedky 

�tátu zaplatené fyzickými osobami v zmysle tohto zákona. 

Najväč�í prírastok zdrojov v sume 11 229,7 mil. Sk vykázal účet účelových prostriedkov 

z Fondu národného majetku SR, ktorý mal na začiatku roka nulový stav. V roku 2004  fond 

poukázal na tento účet 13 800,0 mil. Sk, z ktorých sa 2 570,3 mil. Sk pou�ilo v zmysle uznesenia 

vlády SR č. 139 zo dňa 17. februára 2004 na krytie výdavkov kapitoly V�eobecná pokladničná 

správa. 

Z prostriedkov na  účte vkladový účet �tátnych finančných aktív  k 1.1.2004  v sume 6,1 

mil. Sk sa v priebehu roka  celá suma pou�ila v zmysle uznesenia vlády SR č. 1154 zo dňa 2. 

decembra 2003 na prevod do príjmov kapitoly V�eobecná pokladničná správa na vytvorenie 

zdrojov na financovanie výdavkov. 
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Prírastok zdrojov v sume 2 563,6 mil. Sk vykázal účet termínovaného vkladu prostriedkov 

určených na dôchodkovú reformu a vedený v Národnej banke Slovenska. Prostriedky na účte sa 

do 18. júla 2004 úročili úrokovou sadzbou vo vý�ke 5,67 % p.a. a od 19. júla 2004 do 31. 

decembra 2004 sa účet úročil úrokovou sadzbou 3,34 % p.a. Počiatočná vý�ka vkladu k 1.1.2004 

v sume 67 545,6 mil. Sk  sa do konca roku zvý�ila o pripísané úroky 3 164,9 mil. Sk a zní�ila 

o odvedenú zrá�kovú daň 601,3 mil. Sk, na základe čoho účet termínovaného vkladu vykazoval k 

31.12.2004 stav 70 109,2 mil. Sk.  

Stav prostriedkov na depozitnom účte kapitoly V�eobecná pokladničná správa  sa 

z počiatočného stavu 4 065,3 mil. Sk zní�il o 2 127,9 mil. Sk a jeho stav k 31.12.2004 

predstavuje 1 937,4 mil. Sk. V priebehu roka 2004 toti� boli pou�ité prostriedky, na ktoré bola 

udelená výnimka z časového pou�itia z minulých rokov v celkovej sume 2 446,2 mil. Sk a do 

príjmov �tátneho rozpočtu boli odvedené nečerpané finančné prostriedky z udelenej výnimky 

z minulých rokov v sume 1 619,1 mil. Sk. Naopak, v súvislosti s novými výnimkami z časového 

pou�itia finančných prostriedkov udelených v roku 2004 na projekty PHARE, SAPARD a ISPA 

boli na tento účet prevedené z výdavkového účtu kapitoly V�eobecná pokladničná správa 

finančné prostriedky v celkovej sume 1 897,1 mil. Sk. Na tento účet bola prijatá na konci 

decembra aj �peciálna kompenzačná platba z EÚ v sume 40,3 mil. Sk, ktorá má byť príjmom 

�tátneho rozpočtu v roku 2005, a teda bola do  príjmov �tátneho rozpočtu prevedená hneď 

začiatkom roka 2005.   

Stav prostriedkov na účte prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier sa 

z počiatočných 62,2 mil. Sk zní�il o 0,7 mil. Sk, ktoré predstavujú úhradu preplatku odvodu 

z výťa�ku prevádzkovania výherných prístrojov a elektromechanických ruliet. 

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vládnych úverov a pohľadávok v 

zahraničí sa z počiatočného stavu 435,0 mil. Sk v priebehu roka zní�il o 340,1 mil. Sk, ktoré 

predstavujú saldo medzi prírastkom na účte o 357,7 mil. Sk a úbytkom z účtu 697,8 mil. Sk. 

Prírastok zdrojov tvorili splátky vládnych úverov a pohľadávok zo zahraničia vo forme istín: 

     • príjem zo splátok istín  pohľadávok vládny úver � civil 26,6 mil. Sk (v tom Laos 0,4 mil. Sk, 

Al�írsko 25,5 mil. Sk a Kambod�a 0,7 mil. Sk),  
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     • príjem z deblokácie pohľadávky vládny úver civil Myanmar-Transakta 48,7 mil. Sk,  

     • príjem z prevzatej pohľadávky Chorvátsko v sume 13,6 mil. Sk,  

     • príjem z deblokácií prevzatých vládnych pohľadávok od ČSOB v sume 161,3 mil. Sk (v tom 

India 8,1 mil. Sk, Al�írsko 145,6 mil. Sk, Nikaragua 7,6 mil. Sk),  

     • príjem zo splátok istín vládny úver �peciál 107,5 mil. Sk.  

Úbytok bol spôsobený pou�itím zdrojov na úhradu istiny z úveru na výstavbu 

Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava Kramáre v sume 146,0 mil. Sk 

a 551,8 mil. Sk bolo prevedených do príjmov kapitoly V�eobecná pokladničná správa na 

vytvorenie zdrojov na financovanie výdavkov (uznesenia vlády SR č. 1154 zo dňa 2. decembra 

2003 a č. 282 zo dňa 31. marca 2004). Konečný stav účtov vládnych úverov a pohľadávok 

v zahraničí k 31.12.2004 vykazoval 94,9 mil. Sk.  

Devízový účet ARDAL-EUR vykazoval k 31.12.2004 stav 0,2 mil. Sk, zodpovedajúci 

0,006 mil. EUR. 

Účet prostriedkov z čerpaných úverov a pô�ičiek zo zahraničia účelovo určených na krytie 

priebe�ného schodku �tátneho rozpočtu vykazoval k 01.01.2004 zostatok z roku 2003 v sume       

4 141,3 mil. Sk.  Celá suma počiatočného stavu bola preúčtovaná na bilančný účet na umorenie 

schodku za rok 2003. Prijaté nové úvery boli v plnej vý�ke preúčtované na účet  ostatných 

operácií ARDAL �tátny dlh, ktorým sa kryl schodok �tátneho rozpočtu za rok 2004, z toho 

dôvodu stav na tomto účte k 31.12.2004  nemá zostatok . 

Prírastok prostriedkov z čerpaných úverov a pô�ičiek zo zahraničia za rok 2004 

predstavoval 8 726,2  mil. Sk v členení (v mil. Sk) : 

Čerpanie Projekt 
2003 2004 

 EIB  -  Projekt Európske cesty                                                   824,9 4 508,5
 IBRD   Projekt reformy riadenia sociálnych dávok                         3,5 23,8
 IBRD   Projekt reformy riadenia verejných financií 10,1 24,9
 IBRD   EFSAL � Re�trukturalizácia podnikovej a finančnej sféry        2 886,2 2 807,4
 IBRD SECAL  - Projekt podpory modernizácie sektora zdravotníctva x 605,4
 IBRD TAL - Projekt technickej pomoci modern. sektora zdravotníctva  x 35,6
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 RB RE �Rekon�trukcia ÚK v Bratislave 58,5 30,4
 SLO-P1 JBIC financovanie rýchlostných ciest 320,7 690,2
 RB RE Transformácia existujúcich zariadení soc. slu�ieb  37,4 x
 S p o l u 4 141,3 8 726,2

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Počiatočný stav na účte emisií a splátok �tátnych dlhopisov  vedený v Národnej banke 

Slovenska  bol vo vý�ke 4 648,9 mil. Sk.  V priebehu roka boli peňa�né prostriedky z tohto účtu 

v plnej vý�ke prevedené na súhrnný účet ARDAL určený na financovanie �tátneho dlhu 

a priebe�ného schodku �tátneho rozpočtu. 

Účet ostatných operácií ARDAL bol otvorený v roku 2004 na zabezpečovanie činností 

spojených s emisiou �tátnych dlhopisov, �tátnych pokladničných pouká�ok a zabezpečovaním 

dennej likvidity, ktoré vykonávala Agentúra pre riadenie �tátneho dlhu a likvidity. Tento účet 

nahradil niekoľko predtým otvorených účtov slú�iacich na tento účel. Zostatok k 31.12.2004 

predstavuje 72 802,3 mil. Sk. V �truktúre ide o: 

     • 29 097,8 mil. Sk získaných z finančných obchodov (v tom 18 247,8 mil. Sk so �tátnou 

pokladnicou a 10 850,0 mil. Sk so V�eobecnou úverovou bankou a.s.),  

     • 1 311,5 mil. Sk získaných emisiou �tátnych dlhopisov,  

     • 37 547,7 mil. Sk emisiou �PP,  

     • 8 726,2 mil. Sk z prijatých úverov (z nich sa 3 880,9 mil. Sk pou�ilo na nákup 

pokladničných pouká�ok od Národnej banky Slovenska).  

Na účte �tátnych pokladničných pouká�ok minulých rokov bol počiatočný stav 52 248,5 

mil. Sk. Tieto prostriedky  prechodne  kryli rozpočtový schodok za rok 2003 a� do rozhodnutia 

Národnej rady SR o spôsobe jeho úhrady schválením �tátneho záverečného účtu za rok 2003. 

Národná banka Slovenska a �tátna pokladnica  previedli na bilančný účet ministerstva 

financií celkové saldo príjmov a výdavkov �tátneho rozpočtu za rok 2004 vo vý�ke 70 288,2 mil. 

Sk za tie organizácie, ktoré viedli u nich účty �tátneho rozpočtu. Táto suma je zhodná s celkovým 

vykázaným schodkom �tátneho rozpočtu za rok 2004. 
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4.2.1.2. �tátne finančné aktíva voči zahraničiu 

a) Vládne pohľadávky voči zahraničiu � úvery 

Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov � civilná časť spravuje pre Ministerstvo 

financií  SR na základe dohody Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska. V priebehu roka 2004 sa ich stav  z 34 516,5 mil. Sk zní�il o 4 967,8 mil. Sk na 

29 548,7 mil. Sk. Vývoj pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný prehľad 

(v mil. Sk):  

 

Polo�ka aktív Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách � úvery 138,7 140,9 2,2

   v tom: Afganistan 36,0 36,0 0,0
              Ruská federácia - Krivoj Rog 102,7 104,9 2,2
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách � úvery 3 277,4 2 680,9 -596,5

   v tom: Al�írsko 637,6 449,1 -188,5
              Al�írsko ( TRADE SERVICE, a.s. Bratislava ) 56,2 25,2 -31,0
              Cyprus 1,1 1,0 -0,1
              Myanmar ( Barma ) 483,6 353,2 -130,4
              Sýria 2 098,9 1 852,4 -246,5
�peciálne vládne pohľadávky � úvery 22 592,5 19 514,3 -3 078,2
   v tom: VÚ �peciál v GBP 355,4 333,1 -22,3
              VÚ �peciál v USD 22 123,4 19 067,5 -3 055,9
              VÚ �peciál v XTR 113,7 113,7 0,0
Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe ČSOB 26 008,6 22 336,1 -3 672,5
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách-úvery 2 060,0 2 091,0 31,0
   v tom: India 11,4 0,0 -11,4
              Kuba 2 048,6 2 091,0 42,4
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách � úvery 6 447,9 5 121,6 -1 326,3
   v tom: Al�írsko � re�trukturalizácia dlhu 54,8 44,7 -10,1
              Kambod�a 11,9 9,6 -2,3
              Laos 4,0 3,1 -0,9
              Nikaragua 1 576,4 1 228,2 -348,2
              Sudán 1 201,9 1 107,0 -94,9
              Ruská federácia � konsolidovaný dlh 3 598,9 2 729,0 -869,9

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS 8 507,9 7 212,6 -1 295,3
S p o l u  34 516,5 29 548,7 - 4 967,8

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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  V roku 2004 sa z poskytnutých vládnych úverov-civil do zahraničia nezmenila  

pohľadávka voči Afganistanu a vládny úver � �peciálna časť v nekonvertibilnej mene. Z titulu 

predpisu nových úrokov sa zvý�ila pohľadávka  Ruskej federácie Krivoj Rog v sume 2,2 mil. Sk, 

Cyprus v sume 0,03 mil. Sk (zmena z debetných kurzových rozdielov predstavuje pre Cyprus 0,1 

mil. Sk), Kuba v sume 42,4 mil. Sk, Sudán v sume 71,5 mil. Sk (zmena z debetných kurzových 

rozdielov predstavuje pre Sudán 166,5 mil. Sk).  

Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku 2004 

z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisov nových úrokov a kurzových rozdielov poskytujú 

nasledovné údaje (v mil. Sk):  

       

Krajina Stav k 
31.12.2003 Splátky Úroky Kurzové 

rozdiely 
Stav k 

31.12.2004 
Zmena v 

roku 2004 
Al�írsko 637,6 -129,3 16,9 -76,1 449,1 -188,5
Al�írsko - Trade Service 
Bratislava 56,2 -26,9 1,2 -5,3 25,2 -31,0

Myanmar 483,6 -84,1 10,4 -56,7 353,2 -130,4
Sýria 2 098,9 4,8 31,8 -283,1 1 852,4 -246,5
Al�írsko - 
re�trukturalizácia dlhu 54,8 -5,3 2,0 -6,8 44,7 -10,1

Kambod�a 11,9 -0,8 0,0 -1,5 9,6 -2,3
Laos 4,0 -0,4  -0,5 3,1 -0,9
Nikaragua 1 576,4 -218,7 48,8 -178,3 1 228,2 -348,2
Ruská federácia - 
konsolidovaný dlh 3 598,9 -439,9 0,0 -430,0 2 729,0 -869,9

Vládne pohľadávky - 
úvery �peciál 22 592,5 -217,6 125,3 -2 985,9 19 514,3 -3 078,2

S p o l u 31 114,8 -1 118,2 236,4 -4 024,2 26 208,8 - 4 906,0

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 

b) Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 
 

Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz spravuje pre Ministerstvo 

financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka Slovenska. V priebehu 

roka 2004 sa ich stav celkovo zní�il o 424,3 mil. Sk, čo podstatnou mierou ovplyvnili kurzové 

rozdiely. 
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Vývoj pohľadávok voči zahraničiu v správe ČSOB a NBS charakterizuje nasledovný 

prehľad (v mil. Sk):  

Polo�ka aktív Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe 
ČSOB a.s. Praha 2 815,7 2 410,8 -404,9

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 2 543,7 2 318,3 -225,4
   v tom: Afganistan 50,5 52,1 1,6
              Albánsko 198,2 174,3 -23,9
              Albánsko 1,4 1,4 0,0
              Chorvátsko 16,0 0,0 -16,0
              Čína 318,0 302,9 -15,1
              Juhoslávia 1 917,7 1 751,3 -166,4
              Kórea 22,7 19,6 -3,1
              Ruská federácia 1,2 1,2 0,0
              Slovinsko 3,7 3,2 -0,5
              Sýria 14,3 12,3 -2,0
Pohľadávky v konvertibilných menách 272,0 92,5 -179,5
   v tom: Al�ír  196,0 26,7 -169,3
               Irak 27,9 24,1 -3,8
               Irak - Trade a/c 8,7 7,6 -1,1
               Kórea 39,4 34,1 -5,3
Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe 
NBS 1 023,4 1 004,0 -19,4

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 553,3 553,0 -0,3
   v tom: India 0,3 0,0 -0,3
              Kuba 553,0 553,0 0,0
Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ 470,1 451,0 -19,1

 
   v tom: Bielorusko 29,5 25,5 -4,0
              Kuba (prekonvertované DEM) 440,6 425,5 -15,1
S p o l u 3 839,1 3 414,8 424,3

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2004 

z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisov nových úrokov a kurzových rozdielov poskytujú 

nasledovné údaje (v mil. Sk):  
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Krajina Stav k 
31.12.2003 Splátky Úroky Kurzové 

rozdiely 
Stav k 

31.12.2004 
Zmena v 

roku 2004 
Afganistan 50,5 0,9 0,7 0,0 52,1 1,6
Albánsko 198,2 0,0 2,7 -26,6 174,3 -23,9
Albánsko 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Chorvátsko 16,0 -16,0 0,0 0,0 0,0 -16,0
Čína 318,0 0,0 0,0 -15,1 302,9 -15,1
Juhoslávia 1 917,7 0,0 91,3 -257,7 1 751,3 -166,4
Kórea 22,7 0,0 0,0 -3,1 19,6 -3,1
Ruská federácia 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Slovinsko 3,7 0,0 0,0 -0,5 3,2 -0,5
Sýria 14,3 0,0 0,0 -2,0 12,3 -2,0
Al�ír 196,0 -170,2 0,0 0,9 26,7 -169,3
Irak 27,9 0,0 0,0 -3,8 24,1 -3,8
Irak - Trade a/c 8,7 0,0 0,0 -1,1 7,6 -1,1
Kórea 39,4 0,0 0,0 -5,3 34,1 -5,3
India 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
Kuba 553,0 0,0 0,0 0,0 553,0 0,0
Bielorusko 29,5 0,0 0,0 -4,0 25,5 -4,0
Kuba (prekonvertované 
DEM) 440,6 0,0 10,4 -25,6 425,4 -15,2

S p o l u 3 839,1 -185,6 105,1 -343,9 3 414,7 -424,4

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

c) Majetková účasť �tátu v medzinárodných finančných in�titúciách 

V roku 2004 sa stav vkladov �tátu v medzinárodných in�titúciách a cenných papierov  

zahrnutých do vykazovaných �tátnych finančných aktív celkovo zvý�il o 91,7 mil. Sk.  

Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto in�titúciách  a cenných papierov vo 

vlastníctve �tátu prezentuje nasledovná tabuľka ( v mil. Sk): 

 

Polo�ka aktív Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Vklady �tátu v medzinárodných in�titúciách - spolu 3 040,7 3 133,5 92,8
Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu 353,9 333,6 -20,3
Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 428,0 403,5 -24,5
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Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj � USD 491,8 425,7 -66,1
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj � EUR 296,4 279,3 -17,1
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 22,3 21,0 -1,3
Vklad do Európskej investičnej banky 0,0 103,9 103,9
Účasť v in�titúciách Svetovej banky      
v tom: korunová časť 895,2 824,2 -71,0
IBRD 752,5 681,5 -71,0
IDA     141,8 141,8 0,0
MIGA 0,9 0,9 0,0
devízová časť 494,2 427,8 -66,4
IBRD 75,6 65,4 -10,2
IDA 247,4 214,2 -33,2
IFC 146,7 127,0 -19,7
MIGA 24,5 21,2 -3,3
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy � rezervný 
fond 12,0 11,3 -0,7

Dočasný zverenecký fond � IDA 46,9 40,6 -6,3
Vklad do Európskej investičnej banky � rezervný fond 0,0 262,6 262,6
Cenné papiere vo vlastníctve �tátu 0,7 2,9 2,2
Bondy Argentínskej republiky 24,5 21,2 -3,3
Vklady �tátu v medzinárodných in�titúciách, 
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu 3 065,9 3 157,6 91,7

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Slovenská republika má v súčasnom období majetkové účasti v medzinárodných 

in�titúciách Svetovej banky: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinárodná 

asociácia pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra pre 

investičné záruky (MIGA) a v zahraničných bankách: Medzinárodná banka pre hospodársku 

spoluprácu (MBHS), Medzinárodná investičná banka (MIB), Európska banka pre obnovu 

a rozvoj (EBOR), Rozvojová banka Rady Európy (RBRE) a Európska investičná banka (EIB). 

V priebehu roka 2004 sa zvý�il podiel priameho vkladu do majetku  v Európskej 

investičnej banke o 108,5 mil. Sk (konečný stav ovplyvnili debetné kurzové rozdiely v sume 4,6 

mil. Sk), zní�il sa korunový vklad v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (IBRD) v sume 

71,0 mil. Sk a vo v�etkých  vkladoch vedených v cudzích menách sa stav menil aj vplyvom 
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debetných kurzových rozdielov v celkovej sume 200,4 mil.  Sk. V  roku 2004 bol realizovaný 

aj vklad do rezervného fondu v Európskej investičnej banke v sume 274,3 mil. Sk (konečný stav 

ovplyvnili debetné kurzové rozdiely v sume 11,7 mil. Sk). V ostatných vkladoch do fondov sa 

stav menil len vplyvom debetných kurzových rozdielov v celkovej sume  7,0 mil. Sk. V rámci 

cenných papierov vo vlastníctve �tátu sa zmenil stav prijatím zdrojov na účet jedného cenného 

papiera v sume 2,2 mil. Sk a  stav sa zmenil aj vplyvom debetných kurzových rozdielov 

v celkovej sume 3,3 mil. Sk. 

Okrem majetkových účastí �tátu zabezpečovaných prostredníctvom rozpočtu kapitoly 

V�eobecná pokladničná správa, mala majetkové účasti v medzinárodných finančných in�titúciách 

aj kapitola Ministerstva financií SR. Ide o  Medzinárodné zdru�enie pre rozvoj IDA (32,0 mil. 

Sk) a Európsku banku pre obnovu a rozvoj (48,2 mil. Sk). 

 

d)  Majetková účasť �tátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach �tátu v tuzemských spoločnostiach zabezpečovaných 

prostredníctvom rozpočtu kapitoly V�eobecná pokladničná správa  do�lo v roku 2004                    

k nasledovným zmenám ( v mil. Sk):  

Polo�ka aktív Stav 
k 1.1.2004

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

RVS, a.s. (Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s.) 1,0 1,0 0,0
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava 316,0 316,0 0,0
TIPOS, a .s. Bratislava 11,0 11,0 0,0
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 800,0 800,0 0,0
Slovenská inkasná spoločnosť, s.r.o. Bratislava 0,5 0,5 0,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 12 295,0 22 949,0 10 654,0
EXIM banka, a.s. Bratislava 2 668,0 2 668,0 0,0
Vklad do Slovenskej sporiteľne, a.s. 637,4 0,0 -637,4
SARIO, a.s. Bratislava 0,2 0,2 0,0
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava-
vklad do RF 0,1 0,1 0,0

Vklady �tátu v tuzemských spoločnostiach spolu 16 729,2 26 745,8 10 016,6

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Vklady �tátu v tuzemských spoločnostiach sa v roku 2004 zvý�ili o 10 016,6 mil. Sk 

hlavne z titulu zvý�enia nepeňa�ného vkladu o 10 654,0 mil. Sk do základného imania 

Slovenskej konsolidačnej, a. s. Bratislava v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1026 

z 3. decembra 2004 a na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhroma�denia Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. zo dňa 9.12.2004, v  súlade s rozhodnutím MF o vlo�ení pohľadávok 

z návratných finančných výpomoci ako nepeňa�ného vkladu do základného imania Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. z 21.12.2004. Zní�enie vkladov �tátu v tuzemských spoločnostiach v roku 

2004 predstavuje zní�enie vkladu o 637,4 mil. Sk do  základného imania Slovenskej sporiteľne 

a.s. Bratislava v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 189 zo dňa 3. marca 2004. 

Okrem majetkových účastí �tátu zabezpečovaných prostredníctvom rozpočtu kapitoly 

V�eobecná pokladničná správa, zabezpečovali majetkové účasti v tuzemských obchodných 

spoločnostiach aj niektoré ďal�ie rozpočtové kapitoly. Ich prehľad je uvedených v nasledujúcej 

tabuľke (v mil. Sk):   

 

KAPITOLY 
Forma  
účasti 

 

Stav 
k 1.1.2004

Stav 
k 31.12.2004 

Zmena 
 

Podiel na 
zákl. 

imaní v % 
ÚRAD  VLÁDY SR  1 220,0 220,0 -1 000,0  
v tom: Hotel FORUM, s.r.o.  peň.vklad 1 000,0 0,0 -1 000,0 0,00
           SARIO, a.s. akcie 220,0 220,0 0,0 100,00
MINISTERSTVO  ZAHR. VECÍ  SR   1 517,0 1 517,0 0,0   
v tom: Sprava slu�ieb diplomatickému  
           zboru, a.s. akcie 1 517,0 1 517,0 0,0 96,07
MINISTERSTVO  FINANCIÍ  SR   0,0 1 718,0 1 718,0   
v tom: Veriteľ, a.s. akcie 0,0 1 718,0 1 718,0 50,00
MINISTERSTVO  ZDRAVOT.  SR   0,0 1 718,1 1 718,1   
v tom: Veriteľ, a.s. akcie 0,0 1 718,1 1 718,1 50,00
MINISTERSTVO  HOSPOD.  SR   2 698,3 2 698,3 0,0   
v tom: ZTS Výskumno-vývojový ústav  
           Martin, a.s. v konkurze akcie 80,5 80,5 0,0 63,00
          SARIO, a.s. Bratislava v likvidácii akcie 1,1 1,1 0,0 71,38
          ARMEX, a.s. Bratislava v  
          likvidácii akcie 3,6 3,6 0,0 36,00
          ZTS Dubnica nad Váhom, a.s.  
         v konkurze  akcie 901,5 901,5 0,0 66,00



  
  
  
                                                                                                                                    
  

  
  
  

139

          ZTS TEES, a.s. Martin v konkurze akcie 742,1 742,1 0,0 66,00
          Nový Calex, a.s. Zlaté Moravce  
         v konkurze akcie 0,5 0,5 0,0 0,07
          Transpetrol, a.s. Bratislava akcie 969,0 969,0 0,0 51,00
MINISTERSTVO  DOPRAVY, Pô�T 
A  TELEKOMUNIKÁCIÍ  SR   39 124,6 40 100,2 975,6   

v tom: Slovenské aerolínie, a.s. cenné 
papiere 683,4 683,4 0,0 89,00

          METRO Bratislava, a.s. cenné 
papiere 156,1 156,1 0,0 34,00

          Slovak Telecom, a.s cenné 
papiere 8 849,4 8 849,4 0,0 34,00

          Po�tová banka, a.s. cenné 
papiere 2,5 2,5 0,0 0,15

          Dopravná banka, a.s. cenné 
papiere 20,0 20,0 0,0 2,50

          �elezničná spoločnosť, a.s. cenné 
papiere 29 413,2 21 505,3 -7 907,9 100,00

          Letisko M.R.�tefánika - Airport  
          Bratislava, a.s. (BTS) 

cenné 
papiere 0,0 7 130,6 7 130,6 100,00

          Letisko Ko�ice - Airport Ko�ice,   
          a.s.  

cenné 
papiere 0,0 1 752,9 1 752,9 100,00

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

4.2.1.3 Vývoj pohľadávok z návratných finančných výpomocí 
a zo zrealizovaných �tátnych záruk za bankové úvery a ostatných pohľadávok 

 
a) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 

 

Prehľad o vývoji stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí 
a zrealizovaných záruk poskytujú nasledovné údaje ( v mil. Sk): 

      

Polo�ka aktív  Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Návratné finančné výpomoci zo �tátneho rozpočtu 7 793,0 11 767,0 3 974,0
Zrealizované �tátne záruky 15 492,8 15 090,8 -402,0
Osobitná záruka vlády SR 9 913,0 6 319,4 -3 593,6
Pohľadávky z návratných finančných výpomoci spolu 33 198,8 33 177,2 -21,6

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Tento blok aktív zahrnuje viacero druhov pohľadávok, ktoré mo�no rozlí�iť podľa účelu 

ich vzniku. Sú tu zahrnuté pohľadávky z návratných finančných výpomoci, ktoré vznikli 

poskytnutím finančných prostriedkov zo �tátneho rozpočtu federácie a �tátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky (ich stav k 31.12.2004 predstavuje 11 767,0 mil. Sk), pohľadávky 

z návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných záruk za bankové úvery najmä 

podnikateľských subjektov (ich stav k 31.12.2004 predstavuje 15 090,8 mil. Sk) a samostatný 

blok tvoria návratné finančné výpomoci zo zrealizovanej osobitnej záruky vlády za splatenie 

redistribučného úveru na financovanie trvale sa obracajúcich zásob poskytnutého Konsolidačnej 

banke Bratislava, �. p. ú. a prevzatého Slovenskou konsolidačnou, a. s. Bratislava (ich stav 

k 31.12.2004 predstavuje 6 319,4 mil. Sk).  

V rámci návratných finančných výpomocí sa ich stav  v roku 2004 zvý�il o 3 974,0 mil. 

Sk. Boli poskytnuté nové návratné finančné výpomoci zo �tátneho rozpočtu v sume 4 190,9 mil. 

Sk (v tom pre �eleznice Slovenskej republiky 1 162,9 mil. Sk, pre mesto �ilina 827,0 mil. Sk 

a pre spoločnosť Veriteľ, a.s. 2 201,0 mil. Sk). V roku 2004 boli splatené návratné finančné 

výpomoci z minulých rokov v celkovej sume 216,9 mil. Sk, keď V�eobecná zdravotná poisťovňa  

splatila 200,0 mil. Sk a v men�ích sumách  realizovali splátky návratných finančných výpomocí 

najmä  organizácie, ktorým sa poskytli finančné prostriedky v súvislosti s Programom zni�ovania 

energetickej náročnosti a vyu�itia alternatívnych zdrojov energie v celkovej sume 12,1 mil. Sk. 

Z účtov akciovej spoločnosti FERRENIT Nitra, a.s. bolo inkasovaných 0,1 mil. Sk a Ipeľské 

tehelne a.s. Lučenec splatili 4,7 mil. Sk.  Podrobný prehľad o poskytnutých návratných 

finančných výpomociach podľa príjemcov k 31.12.2004 poskytuje tabuľka č. 1 v závere tejto 

časti. 

V rámci návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných �tátnych záruk bola do 

�tátneho rozpočtu uhradená splátka istiny Vodohospodárskej výstavby, �.p. Bratislava v sume 

384,7 mil. Sk, splátka ZVL-PM, a.s. v konkurze Dolný Kubín 14,6 mil. Sk a splátka spoločnosti 

IMUNA, �. p. v konkurze �ari�ské Michaľany 2,7 mil. Sk.  

V priebehu roka 2004 boli poskytnuté nové návratné finančné výpomoci zo zrealizovanej 

osobitnej záruky vlády SR pre Slovenskú konsolidačnú a.s. Bratislava v sume  7 911,8    mil. Sk. 
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Slovenská konsolidačná a.s. splatila pohľadávky 851,5 mil. Sk. Pohľadávky z minulých rokov po 

odpočítaní zrealizovanej splátky a z novo poskytnutých 1 592,5 mil. Sk  boli vlo�ené ako vklad 

�tátu do majetku spoločnosti v sume 10 654,0 mil. Sk. 

 Podrobný prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach podľa príjemcov 

zo zrealizovaných �tátnych záruk k  31.12.2004 ako aj podrobný prehľad o poskytnutých �tátnych 

zárukách podľa príjemcov je uvedený v  tabuľke č. 2 a tabuľke č. 3 v závere tejto časti. 

b)  Pohľadávky SR v rámci deblokácií voči iným subjektom 

  

V tejto časti ide o prehľad vývoja pohľadávok, ktoré vznikli z titulu nesplnenia 

podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv konkrétnymi podnikateľskými subjektami v rámci 

vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu. Tento vývoj charakterizujú 

nasledovne údaje ( v mil. Sk):  

Polo�ka aktív Stav 
k 1.1.2004

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Agronova � debl. Ruská federácia 29,0 29,0 0,0
Kimex -  debl. Ruská federácia 80,4 69,6 -10,8
INTERGEO � debl.Tanzánia 16,8 15,9 -0,9
CS Trading, Praha � debl.Sýria 11,3 9,8 -1,5
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha-
debl.Mozamb. 

28,6 24,8 -3,8

DAK MOVA � debl. Egypt 113,0 97,8 -15,2
Patria, a.s. Bratislava   15,0 13,0 -2,0
Transakta, a.s. Praha � debl. Sýria 17,2 14,9 -2,3
Koospol Praha v likvidácii � bartrový obchod v Číne 1,6 1,5 -0,1
Centrotex Praha v likvidácii � bartrový obchod v Číne 7,9 7,6 -0,3
Transakta, a.s. Praha � bartrový obchod v Číne 1,8 1,7 -0,1
Pohľadávky SR voči podnikom spolu 322,6 285,6 -37,0
Úroky z ome�kania:  
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin � debl. Irán 5,2 4,5 -0,7
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava � debl. Rumunsko 1,2 1,2 0,0
Pohľadávky SR voči podnikom vrátane úrokov 329,0 291,3 -37,7

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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V roku 2004 nenastal �iadny pohyb z titulu splátok pohľadávok, ich zní�enie o 37,7 mil. 

Sk spôsobili iba kurzové rozdiely. 

  
c) Ostatné pohľadávky �tátu 

 
Vývoj stavu ostatných pohľadávok poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

    

Polo�ka aktív Stav k 
k 1.1.2004

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 13,3 11,4 -1,9
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových � úroky 1 725,9 1 725,9 0,0
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových � penále 2 222,2 2 241,6 19,4
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových � pokuty 1,0 179,4 178,4
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových-vratka dotácie 20,3 20,3 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov � MZV � zastupiteľské úrady 174,4 174,4 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 18,0 18,0 0,0
Pohľadávky voči J. Pjosecký - rozsudok Okr. súdu 0,4 0,0 -0,4
Pohľadávka voči M. Ďaďovej - mimosúdne rehabilitácie 0,0 0,1 0,1
Pohľadávka voči NBS 0,0 7,1 7,1
Ostatné pohľadávky spolu 4 175,5 4 378,2 202,7

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 

  

 V rámci ostatných pohľadávok �tátu najvy��ou polo�kou sú penále v sume 2 241,6 mil. 

Sk a úroky zo zrealizovaných záruk v sume  1 725,9 mil. Sk. Stav týchto pohľadávok sa zvý�il 

o 202,7 mil. Sk najmä z titulu predpísaných nových pokút, penále a zaúčtovania pohľadávky voči 

Národnej banke Slovenska, ktorá prijala splátku vládneho úveru na svoj nostro účet v zahraničnej 

banke a na účet Slovenskej republiky bola táto suma pripísaná a� v januári 2005. 

 
d) Pokladničné pouká�ky Národnej banky Slovenska 

 
V priebehu roka 2004 nakúpilo Ministerstvo financií SR v súvislosti s financovaním 

�tátneho dlhu pokladničné pouká�ky Národnej banky Slovenska v sume 3 910,7 mil. Sk. 

 

 



  
  
  
                                                                                                                                    
  

  
  
  

143

4.2.2. Vývoj �tátnych finančných pasív 

�tátne finančné pasíva tvoria �tátny dlh Slovenskej republiky, ktorý z hľadiska jeho 

�truktúry mo�no rozčleniť na vnútorný a zahraničný dlh. 

4.2.2.1. Vnútorný �tátny dlh 

Vnútorný �tátny dlh sa v roku 2004 zvý�il o 60 375,3 mil. Sk v tejto �trukturálnej skladbe   

(v mil. Sk): 

Polo�ka pasív Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004 Zmena 

Emitované krátkodobé dlhopisy � �PP 53 027,2 38 349,3 -14 677,9
Záväzok z emisie �PP emitovaných v roku 2003 a 
splatných v r. 2004  

53 027,2 0,0 -53 027,2

Záväzok z emisie �PP emitovaných v roku 2004 a 
splatných v r. 2005  

0,0 38 349,3 38 349,3

�tátne dlhopisy emitované na domácom trhu 280 904,1 317 017,6 36 113,5
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 1999 0,2 0,2 0,0
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 2000 27 818,1 27 784,2 -33,9
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 2001 117 843,3 103 492,7 -14 350,6
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 2002 34 816,7 23 263,8 -11 552,9
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 2003 100 425,8 62 694,7 -37 731,1
�tátne dlhopisy na úhradu istín �D emit. v r. 2004 0,0 99 782,0 99 782,0
�tátne dlhopisy na rehabilitácie  23,6 12,4 -11,2
Iné záväzky - refinančný systém 0,0 29 097,8 29 097,8
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov �FCH 1 143,3 559,2 -584,1
V�eobecná úverová banka a.s. � VÚB I (SKK) 620,0 304,0 -316,0
V�eobecná úverová banka a.s. � VÚB I (CZK) 238,3 113,2 -125,1
Slovenská sporiteľňa a.s. 285,0 142,0 -143,0
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov �PF PP SR 144,0 20,0 -124,0

UniBanka, a.s. filiálka Bratislava 144,0 20,0 -124,0
Prevzaté záväzky od �SR a �S. a.s. 0,0 10 561,2 10 561,2

Prevzaté záväzky od �S. a.s. voči Unibanke a.s. 0,0 1 714,3 1 714,3
Prevz. záväzky od �S, a.s. voči konzorc. Tatrabanka, a.s. 0,0 3 000,0 3 000,0
Prevzaté záväzky od �SR voči VÚB a.s. 0,0 5 108,0 5 108,0

Prevzaté záväzky od �SR voči Tatrabanke a.s. 0,0 738,9 738,9
Vnútorný �tátny dlh spolu 335 242,2 395 617,5 60 375,3

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Na financovanie priebe�ného schodku �tátneho rozpočtu v roku 2004 sa emitovali �tátne 

pokladničné pouká�ky v celkovej obstarávacej cene 37 547,7 mil. Sk. Akruálne úroky k nim 

k 31.12.2004 predstavujú 801,6 mil. Sk, teda celkový záväzok spojený s emisiou �tátnych 

pokladničných pouká�ok predstavuje 38 349,3 mil. Sk. Ministerstvo financií SR splatilo v roku 

2004 krátkodobé emisie týchto cenných papierov v ich nominálnej hodnote 54 585,0 mil. Sk. 

Počiatočný stav emisií z roku 2003 v sume 53 027,2 mil. Sk sa zvý�il do ich splatnosti o akruálne 

úroky 1 557,8 mil. Sk. Medziročne sa zní�il záväzok z emisií �tátnych pokladničných pouká�ok 

o 14 677,9 mil. Sk.  

Emisie �tátnych dlhopisov, ktoré patria k základným nástrojom kapitálového trhu,  

medziročne zvý�ili vnútorný �tátny dlh o 51 457,9 mil. Sk, z toho tuzemské emisie o 36 113,5 

mil. Sk. Tuzemské �tátne dlhopisy boli splatené v sume 59 681,0 mil. Sk a boli vydané nové 

dlhopisy  v obstarávacej cene 96 136,2 mil. Sk. Po zohľadnení akruálneho predpisu úrokov, 

emisného á�ia a disá�ia  k 31.12.2004 je záväzok z emisií dlhopisov 317 017,7 mil. Sk.                                        

  �tátne rehabilitačné dlhopisy určené na od�kodnenie občanov sa medziročne zní�ili o 11,2 

mil. Sk z 23,6 mil. Sk na 12,4 mil. Sk. 

Vnútorný dlh �tátu vo vý�ke 1 143,3 mil. Sk, ktorý vznikol delimitáciou neuhradených 

záväzkov  bývalého �tátneho fondu cestného hospodárstva SR do �tátneho dlhu sa v priebehu 

roka splatil v sume 584,6 mil. Sk. Po zohľadnení kladných kurzových rozdielov vo vý�ke 0,5 mil. 

Sk, stav tohto dlhu predstavuje 559,2 mil. Sk. 

V rámci nových obchodov realizovaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity pri 

zabezpečovaní zdrojov na financovanie priebe�ného schodku ( tzv. refinančný systém) vznikol 

v roku 2004 nový záväzok voči �tátnej pokladnici v sume 18 247,8 mil. Sk a voči V�eobecnej 

úverovej banke a.s. v sume  10 850,0  mil. Sk. 

Záväzok z úverových vzťahov bývalého �tátneho podporného fondu pôdohospodárstva 

a potravinárstva SR bol na začiatku roka 144,0 mil. Sk. V priebehu  roka bola realizovaná splátka 

istiny tohto úveru v sume 124,0 mil. Sk, čím sa stav záväzku k 31.12.2004 zní�il na 20,0 mil. Sk. 
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V priebehu roka 2004 boli do �tátnych finančných pasív Slovenskej republiky prevzaté do 

vnútorného dlhu  záväzky v celkovej vý�ke 11 324,1 mil. Sk, z toho 5 000,0 mil. Sk �elezníc 

Slovenskej republiky a 6 324,1 mil. Sk �elezničnej spoločnosti, a.s.. V priebehu roka boli 

realizované aj splátky istín v sume 762,9 mil. Sk  a k 31.12.2004 zostal  záväzok 10 561,2 mil. 

Sk. 

4.2.2.2. Zahraničný �tátny dlh 

Zahraničný �tátny dlh sa v priebehu roka zvý�il  o 22 080,5 mil. Sk v tejto �truktúre 

(v mil. Sk): 

Polo�ka pasív Stav 
k 1.1.2004 

Stav 
k 31.12.2004  Zmena 

     
Vládne záväzky voči zahraničiu � pô�ičky 10 471,8 11 790,8 1 319,0
Pô�ička EFSAL od IBRD 5 351,0 7 759,2 2 408,2
Pô�ička SAL od IBRD 1 481,4 854,9 -626,5
Pô�ička SAL od JEXIM BANK 793,6 471,9 -321,7
Pô�ička ERL od IBRD 1 728,3 1 234,3 -494,0
Pô�ička ERL od JEXIM BANK 975,3 754,0 -221,3
Pô�ička APPL od IBRD 3,3 0,0 -3,3
Pô�ička RUK BA od RB RE 87,8 104,0 16,2
Pô�ička PRVF od IBRD 10,1 35,6 25,5
Pô�ička PRSD od IBRD 3,5 26,2 22,7
Pô�ička TEZSS od RB RE 37,5 31,8 -5,7
Pô�ička SEKAL od IBRD 0,0 484,9 484,9
Pô�ička TAL od IBRD 0,0 34,0 34,0
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 166,9 158,4 -8,5
Záväzky v nekonvertibilných menách 166,9 158,4 -8,5
Čína 160,7 153,0 -7,7
Irán 6,2 5,4 -0,8
Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych 
úverov 

174,1 99,9 -74,2

Záväzky VÚ civil � OZO 56,3 25,2 -31,1
Al�írsko ( Trade Servis, bývalý TECHNOPOL ) 56,3 25,2 -31,1
Záväzky - �peciál � úvery 117,8 74,7 -43,1
VÚ �peciál v USD 117,8 74,7 -43,1
Matra Communication � úver 1 278,2 782,8 -495,4
Tovarový úver 1 278,2 782,8 -495,4
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov �FCH 19 771,0 13 878,3 -5 892,7
Európska banka pre obnovu a rozvoj � EBOR 231,5 169,7 -61,8
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Európska investičná banka I � EIB I 144,1 97,0 -47,1
Európska investičná banka II � EIB II 926,1 775,9 -150,2
Európska investičná banka III � EIB III 2 667,2 2 234,7 -432,5
Európska investičná banka IV � EIB IV 1 234,8 1 319,1 84,3
Mizuho Corporate Bank Limited � MCB (IBJ) 2 633,6 0,0 -2 633,6
Kreditanstalt für Wiederaufbau I - KfW I 1 082,3 793,5 -288,8
Kreditanstalt für Wiederaufbau II � KfW II 1 205,4 908,9 -296,5
Kreditanstalt für Wiederaufbau III � KfW III 480,2 323,3 -156,9
Credit Suisse First Boston I - CSFB I 4 939,3 4 655,5 -283,8
Credit Suisse First Boston II - CSFB II 1 764,0 554,2 -1 209,8
Citibank 1 152,5 620,7 -531,8
Commerzbank Aktiengesellschaft 971,4 485,7 -485,7
Japan Bank for International Cooperation � JBIC 338,6 940,1 601,5
Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR a EIB 247,0 4 461,5 4 214,5
 Európská investičná banka - EIB V 247,0 504,3 257,3
 Európská investičná banka - EIB VI 0,0 271,6 271,6
 Európská investičná banka - EIB VII 0,0 3 685,6 3 685,6
Záv. vyplývajúce z prevzatia úverov od �SR a �S, a.s. 0,0 7 662,2 7 662,2
Prevz. záv. od �SR voči zdru�. B./Citibank Int.PLC 0,0 291,0 291,0
Prevz. záv. od �SR a �sp a.s. voči EIB 0,0 7 371,2 7 371,2
�tátne dlhopisy v zahraničí 73 862,7 89 218,3 15 355,6
Záväzok z istiny zo zahr. �D emit. v roku 1999 � EUR 21 359,0 0,0 -21 359,0
Záväzok z istiny zo zahr. �D emit. v roku 2000 � EUR 21 624,0 20 393,1 -1 230,9
Záväzok z istiny zo zahr. �D emit. v roku 2003 � EUR 30 879,7 29 152,0 -1 727,7
Záväzok z istiny zo zahr. �D emit. v roku 2004 � EUR 0,0 39 673,2 39 673,2
Zahraničný �tátny dlh spolu 105 971,7 128 052,2 22 080,5

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
  

Zahraničný �tátny dlh sa v rámci pô�ičiek zvý�il zo stavu 10 471,8 mil. Sk v priebehu roka 

2004 o 1 319,0 mil. Sk. V roku 2004 boli prijaté nové pô�ičky  v sume 641,0 mil. Sk a prijaté 

v tomto bloku pô�ičiek nove tran�e z u� existujúcich pô�ičiek 2 886,5 mil. Sk. Nové pô�ičky boli 

prijaté na projekt technickej pomoci modernizácie sektora zdravotníctva (35,6 mil. Sk) a na 

projekt  podpory modernizácie sektora zdravotníctva (605,4 mil. Sk). Na projekt riadenia 

verejných financií sa čerpalo 24,9 mil. Sk, na projekt reformy riadenia sociálnych dávok 23,8 mil. 

Sk, na projekt rekon�trukcie Univerzitnej kni�nice 30,4 mil. Sk, na projekt re�trukturalizácia 

podnikovej sféry 2 807,4 mil. Sk.  Boli splatené istiny pô�ičiek v sume 1 230,7 mil. Sk, istina 

pô�ičky ERL od JBIC 129,1 mil. Sk, istina pô�ičky ERL od IBRD 214,2 mil. Sk, istina pô�ičky 
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SAL od JBIC 258,4 mil. Sk, istina pô�ičky SAL od IBRD 516,2 mil. Sk, istina pô�ičky PRVF od 

IBRD 1,7 mil. Sk, istina pô�ičky TAL od IBRD 0,7 mil. Sk, istina pô�ičky SECAL od IBRD 98,0 

mil. Sk, istina pô�ičky RUR od RBRE 8,8 mil. Sk a istina pô�ičky TEZSS od RBRE 3,6 mil. Sk.  

Po zohľadnení debetných kurzových a ostatných rozdielov v sume 977,8 mil. Sk predstavuje stav 

záväzku a pô�ičiek 11 790,8 mil. Sk. 

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB v nekonvertibilnej mene sa v priebehu roka zní�ili 

len vplyvom kurzových rozdielov o 8,5 mil. Sk. 

Vládne záväzky voči zahraničiu úvery  sa zní�ili zo stavu 174,1 mil. Sk na 99,9 mil. Sk. 

Zní�enie ovplyvnili realizované splátky 57,7 mil. Sk a záporné kurzové rozdiely 17,7 mil. Sk. 

Zvý�enie spôsobil predpis úrokov v sume 1,2 mil. Sk. 

V rámci záväzku tovarový úver Matra Communication bola splatená istina 324,8 mil. Sk 

a celkový záväzok zo začiatku roka 1 278,2 mil. Sk bol zní�ený okrem tejto splátky aj o debetné 

kurzové a iné rozdiely v sume 170,6 mil. Sk, tak�e k 31.12.2004 predstavuje 782,8 mil. Sk. 

Stav zahraničných záväzkov z úverov prevzatých po bývalom �tátnom fonde cestného 

hospodárstva SR vo vý�ke 19 771,0 mil. Sk sa v priebehu roka  zní�il o 5 892,7 mil. Sk. Splátky 

istín boli v sume 5 827,8 mil. Sk. V priebehu roka boli  čerpané nové tran�e v sume 854,1 mil. 

Sk.  Po zohľadnení debetných kurzových rozdielov 919,0 mil. Sk je stav záväzkov k 31.12.2004 

13 878,3 mil. Sk. 

V roku 2004 bol MF SR prijatý nový úver EIB VI na budovanie európskych ciest - 

dvojprúdových rýchlostných ciest a diaľnic  v sume 279,4 mil. Sk a po zohľadnení debetných 

kurzových rozdielov 7,8 mil. Sk je k 31.12.2004  jeho stav 271,6 mil. Sk.  Úver EIB VII  v sume 

3 807,7 mil. Sk po zohľadnení debetných kurzových rozdielov  v sume 122,1 mil. Sk vykazuje 

k 31.12.2004 3 685,6 mil. Sk. Bola čerpaná nová tran�a úveru EIB V v sume 283,7 mil. Sk a po 

zohľadnení kurzových rozdielov 26,4 mil. Sk je stav záväzku z tohto úveru 504,3 mil. Sk. 

Záväzok �tátnych  dlhopisov v zahraničí  sa v roku 2004 zvý�il o 15 355,6 mil. Sk. 

Počiatočný stav k 1.1.2004 (73 862,7 mil. Sk) sa  v priebehu roka zvý�il o 43 931,7 mil. Sk 

(39 889,4 mil. Sk nová emisia, akruálny predpis disá�ia v sume 89,9 mil. Sk a predpis akruálnych 



  
  
  
                                                                                                                                    
  

  
  
  

148

úrokov 3 952,4 mil. Sk) a zní�il o 23 626,3 mil. Sk splatením záväzku a vplyvom debetných 

kurzových o 4 949,8 mil. Sk. Stav záväzku k 31.12.2004 predstavuje 89 218,3 mil. Sk. 

  

4.3. Prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach a zárukách 
 

 Podľa § 50 ods. 8 písm. f) zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

v znení neskor�ích predpisov, súčasťou �tátneho záverečného účtu je aj prehľad o poskytnutých 

návratných finančných výpomociach a o poskytnutých �tátnych zárukách podľa príjemcov. Tieto 

údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách č. 1 a� č. 3.  
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Tabuľka č. 1:  Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 
                         spolu s pohľadávkami za penále - zostatok k 31.12.2004 
  

 v mil. Sk

Polo�ka aktív  Stav  
k 1.1.2004

Stav  
k 31.12.2004 Zmena 

Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných 
výpomocí a penále 

7 797,0 11 771,0 3 974,0

     
a)  Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných 
výpomocí 

7 793,0 11 767,0 3 974,0

Rok 1990 571,8 567,0 -4,8
Severoslovenské tehelne a.s. �ilina v likv. 11,9 11,9 0,0
FERRENIT Nitra a.s. 32,6 32,5 -0,1
Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

22,7 22,7 0,0

Ipeľské tehelne a. s. Lučenec 4,7 0,0 -4,7
Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v 
konkurze, Levice 

3,8 3,8 0,0

Strana slobody 0,1 0,1 0,0
ZŤS Nova, a.s. Nová  Dubnica 2,7 2,7 0,0
Bardejovské strojárne, a.s. v konkurze, Bardejov 9,0 9,0 0,0
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Ko�ice 18,5 18,5 0,0
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 63,5 63,5 0,0
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 105,4 105,4 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze,  Martin 188,0 188,0 0,0
Správa hmotných rezerv  SR 97,5 97,5 0,0
ZŤS  Prakovce, �.p. v likvidácii 11,4 11,4 0,0
Rok 1991 1,6 1,6 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. �ilina 1,0 1,0 0,0
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0,4 0,4 0,0
Slovenský automotoklub 0,2 0,2 0,0
Rok 1993 114,0 114,0 0,0
Slovenské magnezitové závody Jel�ava 114,0 114,0 0,0
Rok 1994 0,9 0,9 0,0
Pozemné stavby Banská Bystrica, �.p. v likvidácii 0,9 0,9 0,0
Rok 1996 3,0 3,0 0,0
ZUTE s.r.o. Trnava 3,0 3,0 0,0
Rok 2001 1 378,6 1 175,0 -203,6
V�eobecná zdravotná poisťovňa 400,0 200,0 -200,0
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BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 1,0 0,0 -1,0

Teplo s.r.o. �iar n/Hronom 1,0 0,0 -1,0
BARDTERM, s.r.o.  Bardejov (Spravbyt) 1,0 0,0 -1,0
Domovina Tatry s.r.o. �trba 0,3 0,0 -0,3
Prvá teplárenská a.s. Holič 0,3 0,0 -0,3
�eleznice SR Bratislava 975,0 975,0 0,0
Rok 2002 504,4 502,2 -2,2
BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou  1,4 0,7 -0,7
Slu�byt s.r.o. Svidnik 2,0 1,0 -1,0
MIBYT s.r.o. Veľké Kapu�any 0,6 0,3 -0,3
Bratislavská energetická, s.r.o. Bratislava 0,4 0,2 -0,2
Mesto Ko�ice 500,0 500,0 0,0
Rok 2003 5 218,7 5 212,4 -6,3
Veriteľ, a.s. č.8400/2003 - STT  5 200,0 5 200,0 0,0
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 3,9 2,6 -1,3
Bytenerg, spol. s r.o. Medzilaborce 0,7 0,5 -0,2
ENERGIA, s.r.o. Slavo�ovce 3,0 2,0 -1,0

RADEN s.r.o. Ko�ice 2,7 1,8 -0,9
TS GEOTHER, s.r.o. Dolný Kubín 2,6 1,7 -0,9
ALCO Slovakia, a.s. Snina 1,9 1,2 -0,7
ENERGOBYT, spol. s r.o. Humenné 3,9 2,6 -1,3
Rok 2004 0,0 4 190,9 4 190,9
�eleznice MF/15683/2004-442 0,0 1 162,9 1 162,9
�ilina  č. MF/4966/2004 0,0 827,0 827,0
Veriteľ, a.s. č. MF/6017/2004-442 0,0 2 201,0 2 201,0
b) Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné 
výpomoci 

4,0 4,0 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

0,1 0,1 0,0

Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v 
konkurze, Levice 

0,0 0,0 0,0

ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 0,9 0,9 0,0
FERRENIT Nitra 1,0 1,0 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. �ilina 2,0 2,0 0,0

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Tabuľka č. 2 � Prehľad pohľadávok  zo zrealizovaných záruk  podľa príjemcov  
                          spolu  s úrokmi a penále � zostatok k 31.12.2004 
   v mil. Sk

Polo�ka aktív Stav  
k 1.1.2004 

Stav  
k 31.12.2004 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných �tátnych záruk, úroky,  penále 29 350,1 25 373,8 -3 976,3
Pohľadávky z realizovaných �tátnych záruk 25 405,8 21 410,2 -3 995,6
�iesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 144,1 144,1 0,0
IMUNA, �.p. v konkurze �ari�ské Michaľany  29,7 27,0 -2,7
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 5 329,8 5 329,8 0,0
Vodohospodárska výstavba, �.p. Bratislava 6 964,0 6 579,3 -384,7
ORWEL, �.p. v likv.  Námestovo 24,3 24,3 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo   46,0 46,0 0,0
LUNA, �.p. v likv. Nitra 26,0 26,0 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze  Banská �tiavnica 60,9 60,9 0,0
TOPEX, a.s. v likv. Vranov nad Topľou  25,0 25,0 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze Partizánske 200,0 200,0 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 4,0 4,0 0,0
ZVL-PM, a.s. v konkurze Dolný Kubín 30,6 16,0 -14,6
Cassovia Technopolis, s.r.o. v likv. Ko�ice 17,6 17,6 0,0
PT, a.s. v konkurze �ilina  1 280,9 1 280,9 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze  Dubnica nad Váhom  473,8 473,8 0,0
Pozemné stavby, �.p.  v likv. Banská Bystrica 101,4 101,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 583,0 583,0 0,0
CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze  Stará Turá 87,5 87,5 0,0
OTF, a.s. v konkurze Ni�ná 12,2 12,2 0,0
Slov.ovčiarska spoločnosť, a.s. v likv. Ru�omberok 50,0 50,0 0,0
ZŤS, �.p. v likv. Rimavská Sobota 2,0 2,0 0,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 9 913,0 6 319,4 -3 593,6
       
Pohľadávky z realizovaných �tátnych záruk - úroky 1 725,9 1 725,9 0,0
TOPEX, a.s. v likvid. Vranov nad Topľou 12,7 12,7 0,0
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 1 492,3 1 492,3 0,0
PT, a.s. v konkurze �ilina 157,0 157,0 0,0
IMUNA, �.p. v konkurze �ari�ské. Michaľany 8,1 8,1 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze Partizánske 7,8 7,8 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 1,7 1,7 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom 19,4 19,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 26,9 26,9 0,0
       
Pohľadávky z  realizovaných �tátnych záruk - penále 2 218,4 2 237,7 19,3
�iesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 225,3 225,2 -0,1
Cassovia Technopolis, s.r.o. v likv. Ko�ice 2,2 2,2 0,0
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LUNA, �.p. v likv. Nitra 3,1 3,1 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská �tiavnica 23,2 23,2 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo 32,0 51,4 19,4
Calex, a.s. v konkurze  Zlaté Moravce 1 877,1 1 877,1 0,0
PT, a.s. v konkurze �ilina 55,5 55,5 0,0

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Tabuľka č. 3 Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov � zostatok k 31.12.2004 
  
Záruky poskytnuté v roku 1993  v mil. Sk
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 19,3 746,8
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Istina EUR 5,3 203,7
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Úrok EUR 0,7 26,1

Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina USD 7,9 225,3
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok USD 0,6 16,3
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina PUN 0,0 635,0
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok PUN 0,0 89,4

 1 942,6
Záruky poskytnuté v roku 1994  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 2 54-2927/94 Istina EUR 4,8 186,5

Slovenské telekomunikácie,  a.s. EIB 2 54-2927/94 Úrok EUR 0,8 32,8

 219,3
Záruky poskytnuté v roku 1995  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Slovenský plynárensky priemysel, a.s.NIB PIL 6/94 Istina USD 1,0 28,5
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.NIB PIL 6/94 Úrok USD 0,1 1,9
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.EIB FI 0.7943 Istina USD 11,1 316,6
Slovenský plynárenský priemysel,a.s..EIB FI 0.7943 Úrok USD 1,1 32,5

 379,5
Záruky poskytnuté v roku 1996  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Istina EUR 23,9 928,9
SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Úrok EUR 3,2 122,7
SE a.s. JEMO Societe Gen. Parí� *25.7.1996 Istina EUR 7,0 272,3
SE a.s. JEMO Societe Gen. Parí� *25.7.1996 Úrok EUR 0,5 18,3
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Istina USD 70,0 1 994,70
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Úrok USD 5,7 162,5
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Istina USD 35,6 1 015,2
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Úrok USD 1,8 50,9
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Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Istina USD 200,0 5 699,2

Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Úrok USD 29,0 826,4

 11 091,1
Záruky poskytnuté v roku 1998  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Slov. zár.a rozv.banka, KfW I. *10.9.1998 Istina EUR 7,7 299,3
Slov. zár.a rozv.banka, KfW I. *10.9.1998 Úrok EUR 0,3 12,9

 312,2
Záruky poskytnuté v roku 1999  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Istina EUR 36,7 1 423,20
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Úrok EUR 3,6 139,6

 1 562,8
Záruky poskytnuté v roku 2000  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Istina SKK   500,0
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Úrok SKK   13,0
�eleznice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Istina EUR 200,0 7 759,2
�eleznice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Úrok EUR 48,0 1 862,2
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Istina SKK   3 000,0
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Úrok SKK   112,0
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE          27.6.2000 Istina EUR 26,7 1 036,4
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE         27.6.2000 Úrok EUR 3,2 123,4
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Istina SKK   4 100,0
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Úrok SKK   480,0
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 25,7 995,8
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 3,7 143,2
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 6,1 237,6
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 0,6 22,3
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 5,0 194,0
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 0,7 26,8

 20 605,9
Záruky poskytnuté v roku 2001  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.+ 2bank. 12.4.2001 istina SKK   3 000,0
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Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.+ 2bank. 12.4.2001 úrok SKK   230,0
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s. 28.12.2001 istina SKK   5 541,5
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.      c.142196001 úrok SKK   1 934,0
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 28.12.2001 istina SKK   3 627,3
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s. c.142196001 úrok SKK   748,0

Most Ko�ická,METRO, a.s.- EIB, Luxemb. 10.12.2001 istina EUR 45,0 1 745,8

Most Ko�ická,METRO, a.s.- EIB, Luxemb. 10.12.2001 úrok EUR 20,2 782,6

�SR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 istina SKK   1 950,8
�SR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 úrok SKK   346,0

 19 906,0
Záruky poskytnuté v roku 2002   
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Most Ko�ická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 istina SKK   329,6
Most Ko�ická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 úroky SKK   106,3
�SR - Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 istina SKK   2 000,0
�SR - Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 úroky SKK   514,0
�SR - J.P.Morgan 11.6.2002 istina SKK   6 840,0
�SR - J.P.Morgan 11.6.2002 úroky SKK   3 846,0
�SR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 istina SKK   1 500,0
�SR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 úroky SKK   269,0
�SR - ČSOB a.s. 20.12.2002 istina SKK   2 100,0
�SR - ČSOB a.s. 20.12.2002 úroky SKK   464,0

 17 968,90
Záruky poskytnuté v roku 2003       
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB I. 18.11.2002 istina EUR 9,5 368,6
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB I. 18.11.2002 úrok EUR 4,5 175,4
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 istina EUR 20,5 795,3
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 úrok EUR 6,8 264,50
     1 603,8
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Záruky poskytnuté v roku 2004      
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2004 

Stav v SKK     
k 31.12.2004 

Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 istina EUR 5,0 194,0
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 úrok EUR 1,2 44,7

 238,7
      
Spolu:   SKK  75 830,80
      

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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TABUĽKOVÁ  ČASŤ 
 

NÁVRHU �TÁTNEHO ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2004  
 
 
 
 
 

 

 

  


