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 N á v r h   
 

UZNESENIE 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
z ................... 2008 

 
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2007 

 
 Národná rada Slovenskej republiky 
 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1. návrh záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007, ktorý 
podľa predbežných údajov vykazuje v metodike ESA 95 príjmy 624 336,0 mil. Sk, 
výdavky 664 359,0 mil. Sk a schodok 40 023,0 mil. Sk; 
 
A.2. podiel schodku verejnej správy na HDP za rok 2007, ktorý podľa predbežných 
údajov dosiahol 2,2 % hrubého domáceho produktu;  
 
A.3. konsolidovaný dlh verejnej správy, ktorý podľa predbežných údajov k 31.12.2007 
dosiahol 543 851,0 mil. Sk, čo predstavuje 29,4 % hrubého domáceho produktu v roku 
2007; 
 
B. schvaľuje 

 
B.1. štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2007, podľa ktorého sa v štátnom 
rozpočte dosiahli: 
 
- príjmy        322 220,0 mil. Sk 
- výdavky        345 747,9 mil. Sk  
- schodok                                            23 527,9 mil. Sk; 
 
B.2. návrh, aby schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte 
Slovenskej republiky za rok 2007 vo výške 23 527,9 mil. Sk bol uhradený príjmami 
z emitovaných štátnych dlhopisov vo výške 20 505,9 mil. Sk a prijatými úvermi vo 
výške 3 022,0 mil. Sk. 
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1. Súhrnná charakteristika ekonomického vývoja v roku 2007 

1.1. Základné tendencie vývoja ekonomiky  

Ekonomický rast v SR dosiahol v roku 2007 bezprecedentné výsledky s reálnou 

dynamikou na úrovni 10,4 %. Kontinuita v hlavných cieľoch hospodárskej politiky, celkové 

priaznivé makroekonomické prostredie doma aj v zahraničí a vyhliadky na úspešný vstup do 

eurozóny v plánovanom termíne priaznivo vplývali na podnikateľské prostredie, ďalší prílev 

priamych zahraničných investícií a zvýšený záujem investorov o pokračujúce pôsobenie v SR. 

Na výkonnosti slovenskej ekonomiky sa podieľal tak domáci, ako aj zahraničný dopyt. 

Prosperujúci zahraničný obchod aj v podmienkach apreciácie slovenskej koruny jasne 

reflektoval konkurencieschopnosť a rast exportnej výkonnosti výrobných odvetví, najmä so 

zahraničnou účasťou. 

Hospodárska politika vlády SR bola aj v roku 2007 prezentovaná najmä v aktualizácii 

Konvergenčného programu a v Správe o pokroku v implementácii Národného programu 

reforiem. V dokumentoch vlády SR, predložených aj EK, sa jednoznačne potvrdila orientácia 

na konsolidáciu verejných financií podporenú dolaďovaním a efektívnou realizáciou reforiem, 

čo predstavuje  správnu cestu podpory vysokého a stabilného rastu slovenskej ekonomiky. 

Vývoj ekonomiky SR a orientáciu hospodárskej politiky pozitívne prijímajú a hodnotia 

významné zahraničné autority – EK, OECD, misia MMF. Ratingové agentúry v roku 2007 

hodnotili SR na úrovni A so stabilným výhľadom a silnou schopnosťou plniť finančné 

záväzky. Tieto skutočnosti jasne naznačujú vysokú dôveru zahraničia voči SR ako krajine so 

stabilnou mierou konvergencie k rozvinutým ekonomikám a krajine, ktorá má všetky 

predpoklady stať sa členom eurozóny v plánovanom termíne k 1.1.2009. 

 

1.1.1. Ekonomický vývoj SR v kontexte vývoja globálnej ekonomiky  

Historicky najväčší rast slovenskej ekonomiky sa odohrával na pozadí turbulencií na 

finančných trhoch spôsobených americkou hypotekárnou krízou. Krízou boli zasiahnuté 

predovšetkým Spojené štáty, na druhej strane rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky Číny a Indie 

naďalej dosahovali takmer dvojciferný rast a pôsobili tak ako protiváha k znižovaniu dopytu 

z USA. Silný dopyt z ázijských krajín bol jednou z príčin zvyšovania cien ropy, ktoré ku 

koncu roka 2007 atakovali hranicu 100 dolárov za barel. Napriek negatívnym tendenciám vo 

vývoji globálnej ekonomiky si krajiny eurozóny dokázali udržať solídne tempá rastu. Firmy 
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dokázali optimalizovať svoje náklady (globálny outsourcing 1), energeticky úspornejšie  

technológie, pomalší nárast miezd) a tak boli schopné generovať vysoké zisky. 

  Eurozóna   2005 2006 2007 
HDP % rast 1.5 2.8 2.6 
Zamestnanosť* % rast 0.5 1.3 1.5 
Miera nezamestnanosti* %  8.9 8.3 7.3 
Kompenzácie na zamestnanca* % rast 2.0 2.4 2.6 
Miera úspor* % disp. dôchodok 10.2 9.7 9.8 
Produktivita práce * % rast 1.0 1.4 1.1 
Jednotkové pracovné náklady* % rast 1.1 1.0 1.4 
Miera inflácie  %  2.2 2.2 2.1 
Bežný účet* % HDP 0.2 -0.1 0.0 
Deficit verejných financií* % HDP -2.5 -1.5 -0.7 
Verejný dlh* % HDP 70.3 68.6 66.5 
10Y Nemecký dlhopis % výnos do splatnosti 3.4 3.8 4.2 
USD/EUR   1.24 1.26 1.40 
Ropa, Brent USD/bl 54.7 65.6 72.7 
* pri ukazovateľoch sú za rok 2007 odhady podľa OECD a EK             
 Zdroj: OECD, EK, Reuters 

 

Ekonomika eurozóny v uplynulom roku mierne znížila svoju výkonnosť, keď jej HDP 

reálne medziročne vzrástol o 2,6 %, pričom najviac rástol v 1. kvartáli tempom 3,2 %.  

Pozitívne sa vyvíjala nezamestnanosť, ktorej pokles bol ovplyvnený zmierňovaním 

nepružnosti pracovného trhu.  Priaznivý vývoj na pracovnom trhu sa prejavil aj na náraste 

spotreby domácností. HDP však nebol ovplyvnený len spotrebou domácností, ale aj 

investičnými aktivitami firiem. 

Menová politika vo svete bola ovplyvnená predovšetkým turbulenciami na finančných 

trhoch. Napriek tomu, že americký FED za posledný rok znižoval svoje sadzby (začiatok roka 

5,25 %, na konci roka 4,5 %) v reakcii na zhoršenú situáciu na finančných trhoch, Európska 

centrálna banka zo začiatku roka svoje sadzby naopak zvyšovala z 3,5 % na súčasnú úroveň 4 

%, pričom od 13. júna 2007 zostávajú sadzby ECB nezmenené. Zámerom politiky ECB 

v súčasnosti je nájsť vhodnú polohu voči protichodne pôsobiacim ekonomickým tendenciám. 

V prospech uvoľnenia menovej politiky v eurozóne hovorí predovšetkým zhoršená 

dostupnosť úverov pre firmy a domácnosti spôsobená turbulenciami na finančných trhoch 

a tlaky na zásah proti rekordne silnému euru. Na strane druhej obavy zo zrýchlenia inflácie 

v eurozóne pôsobia na zvyšovanie úrokových sadzieb.  

                                                 
1) zabezpečenie časti činností inou firmou na základe zmluvného vzťahu 
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Rok 2007 rast v % Súkromná 
spotreba 

Vládna 
spotreba Investície 

Nemecko -0,1 1,7 5,8 
Francúzsko 1,9 1,8 3,5 
Eurozóna 1,7 2,0 4,7 

                                  Zdroj: Eurostat, OECD, EK 

Francúzsko dokázalo zrýchliť ekonomiku vďaka nárastu investícii  (3,5 %), ale aj 

vďaka nárastu spotreby (1,9 %) na rozdiel od Nemecka, kde rast domácej spotreby dokonca 

poklesol (-0,1 %) a ďaleko zaostával za investíciami (5,8 %). Nemecká ekonomika tak 

dokazuje, že jej rast je silne založený na exporte a konkurencieschopnosti nemeckých 

podnikov. Na druhej strane, americká ekonomika bola poznačená predovšetkým 

nepriaznivým vývojom na trhu nehnuteľností. To môžeme vidieť aj na štruktúre HDP, keď 

v roku 2006 celkové investície dokázali medziročne narásť o 2,5 %, avšak v roku 2007 

poklesli o 1,6 %.    

Okrem eurozóny ekonomika SR citlivo reaguje aj na vývoj ďalších ekonomík 

v stredoeurópskom regióne, predovšetkým v Českej republike. V roku 2006 česká ekonomika 

dokázala rásť tempom  6,4 %, vlani sa tempo jej rastu mierne zvýšilo na úroveň 6,5 %.   

2007 
 

HDP 
% rast 

Nezamestnanosť
% 

Inflácia 
% 

Bežný účet
% HDP 

Deficit VF 
% HDP 

Nemecko 2,6 9,0 2,3 5,8 0,0 
Francúzsko 1,9 8,0 1,5 -2,3 -2,5 
Poľsko  6,5 11,4 2,4 -4,3 -2,8 
Česko 6,5 5,3 2,8 -2,5 -1,6 
Maďarsko 1,4 7,4 8,0 -5,3 -6,4 
USA 2,2 4,6 2,9 -5,4 -2,8 
Svet 3,9         

                      Zdroj: Eurostat, OECD, EK, národné štatistické úrady 
 

1.1.2. Ekonomický rast  SR a jeho štruktúra 

V roku 2007 slovenská ekonomika zaznamenala rekordný rast na úrovni 10,4 %. Rast 

bol založený na pozitívnom príspevku tak domáceho dopytu (5,4 %), ako aj čistého 

zahraničného dopytu (4,9 %). Domáci dopyt bol podporovaný predovšetkým spotrebou 

domácností, ktorej príspevok k celkovému rastu HDP činil 3,4 %, ako aj hrubými investíciami 

s príspevkom 2,0 %. Pozitívny vývoj na trhu práce - stúpajúce reálne mzdy a zamestnanosť - 

umožnili rast spotreby domácností na vysokej úrovni 7,1 %, čo znovu preukazuje, že z rastu 

ekonomiky profitujú nielen firmy, ale aj domácnosti. V pozadí veľmi dobrého výsledku 
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zahraničného obchodu bol rýchly rast exportu (16,0 %)  sprevádzaný menšou dynamikou 

importu (10,4 %). Kvôli úplnosti treba tiež uviesť, že k rastu HDP prispel aj jednorazový 

faktor -  predzásobenie cigaretami v závere roka na cca 8 mesiacov vopred v dôsledku 

ohláseného zvýšenia spotrebnej dane na cigarety od 1.1.2008. Táto skutočnosť spôsobila 

presun časti daňového výnosu  vo výške cca 9,5 mld. Sk z roku 2008 do roku 2007 a tiež 

ovplyvnila stav zásob. 

Vývoj HDP a jeho hlavných  zložiek    

reálny rast v % 2005 2006 2007 

HDP  6,6 8,5 10,4 

z toho:    

  Konečná spotreba domácností 6,5 5,9 7,1 

  Konečná spotreba ver. správy 3,5 10,1 0,7 

  Tvorba hrubého fixného kapitálu 17,6 8,4 7,9 

  Vývoz výrobkov a služieb 13,9 21,0 16,0 

  Dovoz výrobkov a služieb 16,1 17,7 10,4 

 

-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Domáci dopyt Zahraničný dopyt HDP

 

Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: ŠÚ SR 

 
Rast ekonomiky v roku 2007 prekonal očakávania a tiež makroekonomické 

predpoklady, na základe ktorých bol zostavovaný rozpočet verejnej správy na rok 2007. 

Oproti predpokladom sa lepšie vyvíjala konečná spotreba domácností, investície, aj 

zahraničný obchod. Z hľadiska vývoja verejných financií celkový pozitívny vývoj ekonomiky 

vytváral priaznivé podmienky pre plnenie daňových príjmov. 

Makroekonomický vývoj v roku 2007 
v %, ak nie je uvedené inak Rozpočet 2007 Skutočnosť Rozdiel v p.b. 
Hrubý domáci produkt       reálny rast 7,4 10,4 3,0  
Hrubý domáci produkt v bežných cenách  mld. Sk 1794,7 1851,8 57,1 
Konečná spotreba domácností      reálny rast 5,3 7,1 1,8  
Konečná spotreba domácností      nominálny rast 8,0 9,9 1,9  
Priemerná mesačná mzda      reálny rast 4,2 4,3 0,1  
Priemerná mesačná mzda      nominálny rast 6,8 7,2 0,4 
Zamestnanosť (štatistické zisťovanie)      priemerný rast 1,6 2,5 0,9  
Index spotrebiteľských cien      priemerný rast 2,5 2,8 0,3  
Bilancia bežného účtu*      podiel na HDP -3,8 -4,8 -1,0  
 *odhad 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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1.1.3. Vývoj v hlavných odvetviach ekonomiky 

Priemysel    

Rast priemyslu (meraný indexom priemyselnej produkcie) dosiahol v roku 2007 úroveň 

12,8 % (v roku 2006 10,1 %). Najviac, podobne ako aj po iné roky, rástla priemyselná výroba 

o 15,3 % s príspevkom k rastu 13,2 %; ťažba nerastných surovín prispela k rastu 0,53 %; 

výroba a rozvod elektriny, plynu a vody a ťažba nerastných surovín mala negatívny príspevok 

k rastu. V rámci priemyselnej výroby k rastu najviac prispeli výroba dopravných 

prostriedkov, výroba elektrických a optických zariadení, výroba strojov a zariadení, výroba 

kovov a kovových výrobkov a výroba výrobkov z gumy a plastov. Vývoj v produkcii sa 

premietol do tržieb podnikov za vlastné výkony a tovary, ktoré celkovo za priemysel stúpli 

v stálych cenách o 15,6 %. Hlavným impulzom rastu tržieb bola výroba dopravných 

prostriedkov, výroba strojov a zariadení a výroba kovov a kovových zariadení. 

Rast produkcie a produktivity práce bol sprevádzaný tak rastom zamestnanosti, ako aj 

priemernej mzdy. Počet zamestnancov v priemysle vzrástol o 2,9 % (v priemyselnej výrobe 

o 3,4 %), priemerná mesačná mzda o 6,4 % (reálne o 3,5 %) a dosiahla hodnotu 20 664 Sk. 

Stavebníctvo  

Stavebná produkcia v porovnaní s rokom 2006 vzrástla reálne o 5,7 %, čo sa prejavilo aj 

v raste nominálnych tržieb o 12,4 % (reálne o 8,2 %). Rast stavebnej produkcie bol 

sprevádzaný výrazným zvýšením zamestnanosti v stavebníctve o 6,0 % a tiež rastom 

nominálnych miezd o 6,9 %. Podporovaný bol investíciami s vyšším podielom do stavieb    

(52 %) ako do strojov (42,2 %) a s vysokým reálnym rastom investícií do budov na bývanie 

11,9 %, ktorých dynamika sa blížila k reálnemu rastu investícií do dopravných zariadení (18,9 

%). Počet začatých stavieb bytov však v roku 2007 poklesol o 12 %, počet rozostavaných 

stúpol o 2,2 % a počet dokončených stúpol o 14 %. 

Maloobchod   

Rast reálnej mzdy v národnom hospodárstve (4,3 %) sa prejavil aj vo výraznom raste 

tržieb maloobchodu. Subjekty realizovali tržby za predaj výrobkov v objeme 453,2 mld. Sk. 

Reálne sa tržby zvýšili o 4,8 %, čím viac-menej kopírovali rast reálnej mzdy. Rast 

zamestnanosti v maloobchode dosiahol 6,8 % pri raste nominálnych miezd o 6,5 %. 
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Finančný a nefinančný sektor   

Podľa predbežných údajov sa vo finančnom a nefinančnom sektore vytvoril zisk viac ako 

327 mld. Sk, čo znamená  zvýšenie hospodárskeho výsledku oproti roku 2006 o 22,2 %. 

Výnosy pritom dosiahli hodnotu 5 061 mld. Sk (rast o 11,0 %), náklady sa zvýšili o 10,3 %. 

Pozitívny trend bol najmä výsledkom prosperity nefinančných korporácií, ktoré skončili so 

ziskom 308 mld. Sk, keď ich zisky vzrástli o 10,1 %. Finančné korporácie skončili v roku 

2007 so ziskom 19,4 mld. Sk, kým v roku 2006 vykázali stratu 12,0 mld. Sk.  

 
1.2. Vývoj v jednotlivých segmentoch ekonomiky 

1.2.1. Cenový vývoj a inflácia    

V oblasti cenového vývoja bol rok 2007 špecifický, keď bola dosiahnutá historicky 

najnižšia úroveň inflácie od vzniku samostatnej republiky. Priemerná ročná miera inflácie 

podľa národnej metodiky (index rastu spotrebiteľských cien CPI) sa znížila na úroveň 2,8 % 

a harmonizovaný index HICP (metodika podľa EUROSTAT-u) dokonca na 1,9 %. Taktiež sa 

zmenšili rozdiely v medziročných zmenách hlavných agregátov inflácie - jadrová, čistá 

inflácia, potraviny, regulované ceny.   

Pod vývoj inflácie v SR v roku 2007 sa podpísala priaznivá situácia na medzinárodných 

finančných trhoch, čo v januári 2007 dovolilo znížiť ceny energií v priemere o 0,6 %. 

Naopak, druhá polovica roka 2007 sa niesla v duchu destabilizácie finančných trhov, 

predovšetkým komoditných, čo pod vplyvom externých faktorov malo za následok postupnú 

akceleráciu cien smerom nahor. Celková inflácia teda dosiahla svoje dno v júni 2007 na 

úrovni 2,2 %.  

 
 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

 

Vývoj jadrovej inf lácie a regulovaných cien
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Počas roka 2007 na priebeh inflácie vplývali viaceré protichodné faktory. Na jednej 

strane pôsobili faktory zmierňujúce priemernú ročnú infláciu - najmä nižšie ceny energií 

z januára 2007 a klesajúce ceny pohonných hmôt, ktoré odrážali nižšie ceny ropy 

v korunovom vyjadrení oproti roku 2006. Na druhej strane sa vynorili faktory zdvíhajúce 

infláciu v roku 2007 – najmä dozvuky z ohláseného zvýšenia spotrebnej dane z cigariet od 

1.1.2006, vplyv zvýšenia cien energií v októbri a novembri 2006, ktorý nebol dostatočne 

kompenzovaný ich znížením v januári 2007 a  vplyv celosvetového rastu cien potravín.  

Veľkosť reakcie trhu na ohlásené zvýšenie spotrebnej dane z cigariet od 1.1.2006 bola 

prekvapením - priniesla rozsiahle predzásobenie koncom roka 2005, následne predaj 

lacnejších cigariet zo zásob v prvom polroku 2006, a tým aj vyšší medziročný rast cien 

cigariet v roku 2007 z titulu pretrvávajúcej  nízkej porovnávacej bázy  v 1. polroku 2006.   

Najmarkantnejší vplyv na akceleráciu miery inflácie v druhej polovici roka 2007 mali 

potraviny. Koncoročná zmena cien potravín dosiahla až 8,0 % a ich príspevok k priemernej 

medziročnej inflácii činil až 0,6 p.b.. Ich ceny však stúpali v globálnom meradle, čo súviselo 

s rastúcim dopytom po potravinách v rozvíjajúcich krajinách ako je Čína a India, rekordne 

nízkymi zásobami potravinárskych komodít za posledné roky a hlavne etanolovým 

programom USA, ktorý rozpútal boj medzi producentmi potravín a producentmi 

alternatívnych palív. 

Na rozdiel od potravín ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt zostali 

v roku 2007 nezmenené, a tým pokračovali v tlmení celkovej inflácie. Nezanedbateľným 

determinantom vývoja ich cien je  apreciácia (zhodnocovanie) slovenskej koruny, ktorá sa 

premieta do cien dovážaných tovarov (tzv. pass-through efekt) a tiež rozvinutá konkurencia 

na ich trhu. Najdôležitejším faktorom je reálny rast produktivity práce a adekvátna mzdová 

politika v príslušných odvetviach, v dôsledku čoho boli jednotkové náklady práce (tzv. ULC) 

mierne nižšie ako v roku 2006.  

V trhových službách, kde nie je veľký priestor pre zásadný rast produktivity práce, sa 

nárast ULC kompenzuje cez vyššie ceny. Tie sa z medziročného pohľadu v jednotlivých 

mesiacoch roka 2007 vyvíjali pomerne konštantne okolo priemernej úrovne 6,8 %. Najväčší 

podiel na tomto náraste však mali výdavky v oblasti bývania – tzv. imputované nájomné, 

ktoré súvisí s výdavkami na bývanie v rodinnom dome a fond opráv v bytovom bloku. Príčina 

spočíva tiež v rastúcich cenách energií v domácnostiach, ktorých následkom sa realizujú 

investície do zatepľovania domov a zvyšujú výdavky napr. do fondov opráv. Medziročné 
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tempo rastu imputovaného nájomného dosiahlo v roku 2007 až 14,6 %, bez ktorého by bol 

priemerný rast cien trhových služieb pomerne nižší, len 2,9 %.  

 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

Minuloročný vývoj spotrebiteľských cien (v štruktúre inflácie) a jeho determinanty 

naďalej potvrdzujú nákladový charakter inflácie, ktorý  bol zásadne pod vplyvom externých 

faktorov, bez vážnejších tlakov zo strany domáceho dopytu. Signály prehrievania ekonomiky 

v dôsledku jej silného rastu sa teda v raste cenovej hladiny zatiaľ neprejavili. 

V súvislosti s nižšími cenami ropy v korunovom vyjadrení v prvej polovici roka 2007 

oproti roku 2006 (v dôsledku nižšej ceny ropy, ako aj pretrvávajúceho posilňovania koruny 

voči doláru) sa v roku 2007 ustálil vývoj indexu cien priemyselných výrobkov PPI. 

Ochladenie rastu cien prišlo hlavne v sektore elektrina, plyn, para, teplá voda, ktorý 

má najväčší podiel na PPI. Sektor dosiahol zníženie priemernej medziročnej dynamiky až 

o 9,9 p.b. na 4,6 %. Podobne v nadväznosti na korekcie vývoja cien na komoditných trhoch 

dosiahla v roku 2007 oblasť nerastných surovín začlenených v PPI mierne negatívny 

príspevok, pričom ešte v roku 2006 ceny nerastných surovín narástli na Slovensku až o 38,4 

%. V roku 2007 bola priemerná hodnota PPI na úrovni 2,0 %, avšak koncom roka už hodnoty 

tohto indexu pomerne gradovali pod vplyvom drahších potravinárskych komodít, ako aj ropy 

s vplyvom na ceny rafinérskych produktov. 

 
1.2.2. Vývoj na trhu práce    

Na vývoj trhu práce v roku 2007 pozitívne vplývali viaceré faktory z doposiaľ 

zrealizovaných reforiem. Výsledným efektom bolo zvýšenie počtu zahraničných investorov, 

ktorí priamo alebo nepriamo cez dodávateľov vytvorili nové pracovné miesta. Zvýšil sa tak 

počet zamestnaných, výrazne sa znížil počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti, a to aj 
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v zložitejších podmienkach generovaných dôchodkovou reformou. Realizovaním reformy sa 

totiž postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku na 62 rokov, čo zvyšuje počet obyvateľov 

v produktívnom veku, t.j. ponuku pracovnej sily.  

Zlepšovanie situácie na trhu práce je založené na zvyšovaní dopytu po pracovnej sile. V 

porovnaní s rokom 2006 počet zamestnaných podľa metodiky výberového zisťovania 

pracovných síl (VZPS) vzrástol o 2,4 %, čo sa prejavilo aj v poklese priemerného počtu 

nezamestnaných, a to o 16,7 %. Miera nezamestnanosti sa znížila o 2,3 percentuálnych bodov 

na 11,1 %. V súlade s poklesom počtu nezamestnaných podľa metodiky VZPS sa znížil aj 

priemerný počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny 2), a to o 17,4 %. Miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilných 

uchádzačov tak klesla o 1,9 percentuálnych bodov na 8,4 %. 

Trh práce  2007 
v tisícoch 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 

Počet pracujúcich podľa VZPS 2 326,6 2 337,7 2 366,5 2 398,3 2 357,3
medziročný rast v % 3,1 1,9 2,0 2,8 2,4

Počet zamestnancov (štvrťročné štatistické výkazníctvo) 2201,3 2214,6 2222,8 2252,5 2222,7
medziročný rast v % 3,7 3,5 3,5 3,2 3,5

Počet nezamestnaných podľa VZPS 303 391,2 297,9 285 294,3
medziročný rast v % -23,4 -18,5 -12,8 -10,7 -16,7

Počet disponibilných nezamestnaných (ÚPSVAR) 238,7 218,1 214,9 205,3 219,2
medziročný rast v % -19,8 -20 -15,5 -13,4 -17,4

Miera nezamestnanosti podľa VZPS v % 11,5 11,1 11,2 10,6 11,1
medziročná zmena v p.b. -3,4 -2,4 -1,6 -1,4 -2,3

Miera evidovanej nezamestnanosti (ÚPSVAR) 9,2 8,4 8,3 7,9 8,4
medziročná zmena v p.b. -2,5 -2,3 -1,7 -1,4 -1,9

Zdroj: ŠÚ SR      
 

V roku 2007 sa priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom 

hospodárstve zvýšila o 7,2 % na 20 146 Sk, pričom reálna mzda (nominálna mzda po 

zohľadnení rastu spotrebiteľských cien) vzrástla o 4,3 %.  

                                                 
2) podľa metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR), ktoré usmerňuje 46 úradov práce 
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 2007 
 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Rok 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve (Sk) 18 511 19 598 19 514 22 925 20 146

Medziročný rast v % 7,1 6,7 6,8 8,0 7,2

Rast spotrebiteľských cien v % 2,8 2,5 2,5 3,3 2,8

Reálny rast miezd v národnom hospodárstve v % 4,2 4,1 4,2 4,6 4,3
   
 2003 2004 2005 2006 2007 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve  (Sk) 14 365 15 825 17 274 18 761 20 146

Medziročný rast v % 6,3 10,2 9,2 8,0 7,2

Rast spotrebiteľských cien v % 8,5 7,5 2,7 4,5 2,8

Reálny rast miezd v národnom hospodárstve  v % -2,0 2,5 6,3 3,3 4,3
Zdroj: ŠÚ SR 

 
Od roku 2006 Štatistický úrad Slovenskej republiky vykazuje priemernú mzdu 

zamestnanca v národnom hospodárstve vrátane platov ozbrojených zložiek. Uvedené indexy 

rastu miezd sú však metodicky korektné – vzájomne porovnateľné. V roku 2007 najrýchlejšie 

akcelerovali mzdy v sektore zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde mzdy vzrástli zhodne 

o 15,6 %. Najpomalšie rástla mzda v sektore nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 

(5,7 %) a v sektore hotely a reštaurácie (6,2 %). Finančné sprostredkovanie si naďalej udržuje 

najvyššiu mzdovú úroveň (40 871 Sk) a  najnižšie mzdy sú v poľnohospodárstve (15 103 Sk) 

a v hoteloch a reštauráciách (15 045 Sk), kde však existuje aj neoficiálna zložka mzdy. 

 
1.2.3. Vývoj úrokových sadzieb na medzibankovom trhu    

Podobne ako v minulosti, aj v roku 2007 bol vývoj úrokových sadzieb previazaný s 

výkonom menovej politiky centrálnej banky, ktorý vychádza z  aktuálneho a očakávaného 

vývoja inflácie a ďalších relevantných makroekonomických indikátorov. V súvislosti 

s pozitívnym vývojom inflácie pristúpila NBS v minulom roku dvakrát k znižovaniu 

úrokových sadzieb (v marci a apríli), pričom krátkodobé sadzby peňažného trhu toto zníženie 

očakávali. Základná úroková sadzba sa teda za rok 2007 znížila o 0,5 p.b. a ku koncu roka sa 

udržala na úrovni 4,25 % p.a.. Úrokové sadzby na krátkom konci výnosovej krivky 

(krátkodobé sadzby) boli po dvoch zníženiach kľúčovej sadzby veľmi stabilné, na úrovni 

o niečo vyššej ako základná sadzba NBS. 
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Zdroj: NBS, MF SR  Zdroj: Reuters, MF SR 

 

Úrokové sadzby na dlhom konci výnosovej krivky (dlhodobé sadzby) sa v roku 2007 v 

zásade vyvíjali v súlade s dlhodobými sadzbami v eurozóne. V prvom polroku 2007 došlo 

k nárastu sadzieb o približne 0,5 p.b. z úrovne 4,3 % na približne 4,8 %. Zvyšnú časť roka sa 

výnosy 10 ročných dlhopisov SR pohybovali stabilne tesne pod úrovňou 4,8 %. Výnos 

nemeckých štátnych dlhopisov ako referenčných úrokových sadzieb zaznamenal v druhej 

polovici roka výraznejší pokles vplyvom rozširujúcej sa hypotekárnej krízy a s tým 

súvisiacim efektom úteku ku kvalite – presunom prostriedkov do menej rizikových aktív. 

Slovenské dlhopisy reagovali na hypotekárnu krízu miernejším poklesom a zvýšila sa tak ich 

riziková prirážka voči referenčným dlhopisom. V porovnaní s rokom 2006 bol vývoj 

úrokových sadzieb v roku 2007 stabilnejší, menej premenlivý (menej volatilný), s nižším 

spreadom voči referenčným dlhopisom.   

V súlade s vývojom na finančných trhoch sa nieslo v roku 2007 i obchodovanie na trhu 

dlhopisov. Nižšie úrokové sadzby u štátnych dlhopisov denominovaných v korunách v prvej 

polovici roka 2007 ovplyvnili aj primárny trh, kde predaj emisií Ministerstva financií SR 

určených na financovanie deficitu verejných financií a splatného štátneho dlhu vykonáva 

ARDAL (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity). V prvom polroku sa predali dlhopisy 

v menovitej hodnote 71 mld. Sk z celkového množstva 72 mld. Sk za rok 2007 (okrem emisie 

zahraničných dlhopisov v eurách). Vzhľadom na priaznivý vývoj rozpočtu verejných financií 

a objem disponibilných zdrojov v systéme štátnej pokladnice nebola agentúra nútená 

akceptovať vysoké výnosy najmä ku koncu roka 3).  

 
 

                                                 
3) V roku 2008 dokonca vo viacerých aukciách štátnych dlhopisov úplne odmietla dopyt, s ktorým prichádzali 
investori.   
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1.2.4. Platobná a obchodná bilancia    

Podľa predbežných údajov o vývoji platobnej bilancie SR v roku 2007 možno 

konštatovať, že v porovnaní s rokom 2006 sa deficit bežného účtu znížil približne o 1,3 % 

HDP na  5,3 % HDP. Podľa  odhadov MMF týkajúcich sa udržateľnej úrovne deficitu 

bežného účtu SR by bolo možné túto úroveň označiť za udržateľnú. Taktiež strednodobé 

odhady vývoja ekonomiky SR naznačujú, že deficit sa bude postupne znižovať a bude tak 

naďalej bezpečne pod hranicou udržateľnej úrovne.  Deficit bežného účtu je do značnej miery 

krytý finančným účtom prostredníctvom prílevu priamych zahraničných investícií. Zníženie 

deficitu  bežného účtu v roku 2007 bolo spôsobené najmä nižším deficitom obchodnej 

bilancie, na strane druhej však došlo k prehĺbeniu deficitu bilancie výnosov a zároveň sa 

zhoršilo aj záporné saldo bežných transferov.  

 

Podiel 12 mesačného deficitu BU a zahraničného obchodu 
na HDP

-15%
-13%
-11%

-9%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%

Ja
n

Fe
b

M
ar

Ap
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

O
ct

N
ov

zahraničný obchod
BU

 

Zlepšenie bilancie tovarov sa najväčšou mierou pričinilo o zníženie deficitu bežného 

účtu. V absolútnom vyjadrení výška deficitu bilancie tovarov dosiahla v roku 2007 hodnotu 

21,4 mld. Sk (1,2 % HDP), čo predstavuje zníženie oproti roku 2006 o 53,7 mld. Sk. Popri 

10% raste importu tovarov bol zaznamenaný silný vývoj slovenského exportu tovarov, 

spôsobený vysokým vývozom tovarov v triede dopravné zariadenia a spotrebné tovary. 

Vysoké vývozy prebiehali hlavne v súvislosti s etablovaním sa nových výrob automobilového 

a elektrotechnického priemyslu najmä vďaka pôsobeniu zahraničných investorov. Z hľadiska 

komoditnej štruktúry rast dovozu kopíroval rast vývozu, keď v roku 2007 najviac rástol dovoz 

v triede dopravných zariadení a spotrebných tovarov, čo bolo zapríčinené dovozom 

investičných statkov pre rozvoj výrob zahraničných investorov. Okrem rastu investičných 

statkov rástol aj dovoz tabakových výrobkov vplyvom predzásobenia sa cigaretami. Podľa 

predbežných údajov sa ceny dovozov aj vývozov tovarov a služieb oproti roku 2006 znížili 

o 1,5 % (po predchádzajúcom zvýšení cien). Reálna hodnota čistého zahraničného dopytu 
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zostala aj v roku 2007 kladná a príspevok zahraničného obchodu k reálnemu rastu HDP bol 

pozitívny na úrovni 4,9 p.b..   

Vývoj mesačnej bilancie tovarov
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      Zdroj: MF SR 
 

Stav bilancie služieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršil, keď sa jej 

prebytok znížil o 9,4 mld. Sk. K bilancii bežného účtu mal v roku 2007 kladný príspevok 11,7 

mld. Sk. Nižší výsledný efekt sa dosiahol v dôsledku zhoršenia bilancie v dopravných 

službách a cestovnom ruchu.  

Zhoršenie bilancie výnosov oproti roku 2006 bolo spôsobené vyšším deficitom vo 

výnosoch z investícií, kde bol zaznamenaný tradičný odliv finančných prostriedkov kvôli 

vyplateniu dividend zahraničným investorom. Ich negatívny vplyv bol zmiernený vyšším 

prebytkom v kompenzáciách pracovníkov. Platby súvisiace s reinvestovaným ziskom boli 

porovnateľné s úrovňou roka 2006 4).  

  Bilancia bežných transferov sa v roku 2007 medziročne taktiež zhoršila a negatívne 

saldo z roku 2006 vo výške 1,68 mld. Sk sa počas roku prehĺbilo;  po 12 mesiacoch roka 2007 

dosiahlo hodnotu 11,1 mld. Sk. Vplyv na zvýšenie deficitu bežných transferov mala aj zmena 

v klasifikácii príjmov - presun časti príjmov z fondov EÚ z bežných do kapitálových 

transferov.  Pôvodne boli všetky príjmy zaznamenávané v rámci bilancie bežných transferov, 

od roku 2007 je tá časť príjmov, ktorá je určená na investičné účely, preradená z bilancie 

                                                 
4) Začiatkom roka 2005 boli uvedené v platnosť dve metodické zmeny, ktoré ovplyvňujú saldo bežného 
účtu, saldo výnosov a saldo transferov: 1) v bilancii výnosov na strane platieb je zahrnutý reinvestovaný zisk, čo 
zhoršuje bilanciu výnosov a 2) na strane inkás pri kompenzáciách pracovníkov sa vykazujú len hrubé príjmy 
pracovníkov SR pracujúcich v zahraničí namiesto čistých príjmov, čo zlepšuje bilanciu výnosov. Rozdiel  medzi 
hrubými a čistými príjmami, t.j. dane a sociálne príspevky, ktoré sa platia zahraničiu, sú počnúc rokom 2005 
vykazované v rámci bežných transferov a zhoršujú ich výslednú bilanciu.  Metodická zmena vo vykazovaní 
reinvestovaného zisku síce zhoršuje stav BÚ, ale neovplyvňuje celkovú platobnú bilanciu (vplýva aj na finančný 
účet);  zmena vo vykazovaní príjmov pracujúcich v zahraničí zlepšuje bilanciu výnosov a zhoršuje bilanciu 
bežných transferov, avšak neovplyvňuje celkovú pozíciu bežného účtu. 
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bežných transferov do bilancie kapitálových transferov s následným negatívnym vplyvom na 

saldo bežného účtu. Metodická zmena nemá žiadny vplyv na externú rovnováhu, keďže nižšie 

príjmy v rámci bežného účtu sú plne kompenzované vyšším prílevom na kapitálovom a 

finančnom účte. 

Štruktúra bežného účtu (mil.Sk)
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                               Zdroj: MF SR, NBS 
 

Zlepšenie stavu kapitálového účtu zo záporného salda vo výške 1,2 mld. Sk v decembri 

2006 do prebytku 11,4 mld. Sk v rovnakom období v roku 2007 bol výsledkom súčasného 

nárastu príjmov a poklesu platieb v kapitálových transferoch. Výrazné zvýšenie prebytku na 

finančnom účte, ktorého bilancia dosiahla v roku 2007 stav 172,5 mld. Sk (v decembri 2006 

len 33,6), bolo ovplyvnené hlavne vývojom ostatných investícií, kde sa bilancia zmenila 

z vysoko zápornej na vysoko prebytkovú.  Priame investície naďalej priaznivo ovplyvňovali 

finančný účet, avšak oproti roku 2006 sa ich efekt oslabil. Na druhej strane, portfóliové 

investície sa preklopili z prebytku v roku 2006 do červených čísel v novembri 2007, a to 

najmä zhoršením deficitu na strane aktív. Celkovo bol v bilancii kapitálového a finančného 

účtu dosiahnutý prebytok, ktorý vysoko prevýšil negatívny vplyv bežného účtu a tak, na 

rozdiel od roku 2006, sa dosiahol celkový prebytok platobnej bilancie Slovenskej republiky.  

Celkové devízové rezervy NBS dosiahli k ultimu roka 2007 výšku 18,97 mld. USD 

a ich stav zodpovedal približne 3,5 - násobku priemerného mesačného dovozu tovarov 

a služieb do SR v roku 2007. Medziročne sa hodnota rezerv zvýšila o 5,17 mld. USD 

a pokrytie priemerného mesačného dovozu sa tak oproti roku 2006 zvýšilo. Hrubý zahraničný 

dlh sa v priebehu roka mierne zvýšil na úroveň 39,2 mld. USD za prvých 9 mesiacov roku 

2007. 
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Priemerný nominálny výmenný kurz slovenskej koruny voči euru sa medziročne 

zhodnotil o 9,3 % (33,781 SKK/EUR v roku 2007 oproti 37,248 SKK/EUR v roku 2006). 

Denný kurz k ultimu roka 2007 sa voči kurzu zo štartu 2007 zhodnotil len mierne o 2,4 %, 

konkrétne z 34,426 SKK/EUR na 33,603 SKK/EUR. Oproti americkému doláru sa priemerný 

nominálny kurz medziročne zhodnotil o výrazných 16,9 % (v priemere 24,713 SKK/USD v 

roku 2007 oproti 29,724 SKK/USD v roku 2006). 

 
1.2.5. Sektor domácností  

V sektore domácností došlo v roku 2007 k rastu disponibilných príjmov, zvýšeniu miery 

úspor, rastu vkladov a rastu úverov. Celkovo možno považovať vývoj v sektore domácností 

za priaznivý a bez zjavných nerovnováh či rizík. 

Bežné príjmy domácností narástli v roku 2007 o 10,4 %, pričom k ich rastu prispeli 

najmä odmeny zamestnancov (rast o 9,8 %) a hrubý zmiešaný dôchodok (11,2 %). Na druhej 

strane, bežné výdavky sa zvýšili o 9,1 %, a to hlavne kvôli sociálnym príspevkom, ktoré 

domácnosti zaplatili nominálne o 9,4 % viac ako v 2006 a k rastu bežných výdavkov tak 

prispeli 6,6 percentuálnymi bodmi. Naopak, príspevok daní z dôchodkov a majetku k rastu 

bežných výdavkov bol len 0,4 p.b.. Hrubé disponibilné príjmy (rozdiel medzi bežnými 

príjmami a výdavkami) tak vzrástli o 10,9 %. Konečná spotreba domácností, ktorá je 

základňou pre objemovo najväčší daňový výnos - z DPH, vzrástla nominálne o 9,9 % (reálne 

o 7,1 %) a dosiahla hodnotu 1 020,1 mld. Sk. Miera úspor 5) sa oproti roku 2006 zvýšila o 0,4 

p.b. na úroveň 7,8 %. 

 

Sektor domácností (v bežných cenách, mld. Sk) 2007 zmena 
2007/2006 

Bežné príjmy 1485,5 10,4% 
Bežné výdavky 383,2 9,1% 
Hrubý disponibilný príjemúhrn 1075,3 10,9% 
Zmena čistého majetku domácností v rezervách 
penzijných fondov 28,4 -6,6% 

Konečná spotreba 1020,1 9,9% 
Hrubé úspory 83,56 17% 
Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  

 
 

                                                 
5) Podiel hrubých úspor na hrubých disponibilných príjmoch vrátane zmien majetku v penzijných fondoch. 
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2. Výsledok hospodárenia verejnej správy v metodike ESA 95 

Verejný rozpočet na rok 2007 bol zostavený podľa metodiky ESA 95, rešpektujúcej 

časovo rozlíšený (akruálny) princíp, a zároveň aj na hotovostnej báze. Súbežným uplatnením 

obidvoch princípov sa dosiahol komplexný pohľad na priebeh hospodárenia s verejnými 

prostriedkami a zároveň sa zabezpečila aj medzinárodná porovnateľnosť tak rozpočtovaných 

ako aj skutočne dosiahnutých výsledkov. V roku 2007 sa po prvýkrát porovnávajú skutočne 

dosiahnuté výsledky subjektov verejnej správy s ich schváleným rozpočtom v jednotlivých 

kategóriách príjmov, výdavkov a ostatných úprav pri prechode na schodok podľa ESA 95. 

  V tejto časti záverečného účtu verejnej správy je prezentované hodnotenie plnenia 

rozpočtu zostaveného na časovo rozlíšenej báze. V druhej a tretej časti je akcent položený na 

hodnotenie plnenia rozpočtu zostaveného na hotovostnej báze. 

 
2.1. Stručná charakteristika metodiky ESA 95 

Vyčíslenie výsledku hospodárenia verejného rozpočtu v metodike ESA 95 znamená 

predovšetkým zaznamenanie uskutočnených transakcií v priebehu roka na časovo rozlíšenej 

báze a doplnenie úprav nezohľadnených vo výkazníctve. Výsledok hospodárenia, tzv. čisté 

pôžičky/čisté výpožičky, je konfrontovaný s výsledkom financovania vyplývajúcim                

z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.  

Uplatnenie princípu akruálneho zaznamenania sa zabezpečilo úpravou údajov 

zostavených na hotovostnej báze zahrnutím položiek časového rozlíšenia – časovým 

rozlíšením úrokov, daní, sociálnych príspevkov a zahrnutím medziročnej zmeny stavu 

ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov. Od roku 2006 sa pre zaznamenanie časového 

rozlíšenia daňových príjmov a príjmov zo sociálneho zabezpečenia používa metóda časového 

posunu hotovostného plnenia, namiesto dovtedy používanej koeficientovej metódy. 

 
2.2. Výsledok hospodárenia verejnej správy v metodike ESA 95 

Na základe vyššie uvedenej metodiky boli výsledky hospodárenia subjektov verejnej 

správy v roku 2007 nasledovné: 
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     v mil. Sk

20061) 20072) Druh verejného rozpočtu 
Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozdiel 

a 1 2 3 4=3-2 
Verejná správa spolu -59 944 -52 763 -40 023 12 740
v tom: Štátny rozpočet -55833 -32 376 -15 040 17 336
  Štátne fondy spolu 6245 4 319 4 767 448
  Fond národného majetku SR -11 074 -22 481 -29 630 -7 149
  Slovenský pozemkový fond -139 -4 39 43
  Slovenská konsolidačná, a.s. 5 936 0 -364 -364
  Verejné vysoké školy -1 021 0 1 388 1 388
  Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora -675 97 -612 -709
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou -31 -63 -49 14
  Ústav pamäti národa 0 0 0 0
  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 7 0 -1 -1
  Slovenská televízia 175 0 -156 -156
  Slovenský rozhlas 139 0 70 70
  Vyššie územné celky -19 -1 000 -1 520 -520
  Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora -80 250 423 173
  Obce -4 706 0 -1 073 -1 073
  Príspevkové organizácie obcí zaradené do sektora  -89 61 13 -48
  Sociálna poisťovňa 2 058 -1 891 1 798 3 689
  Zdravotné poisťovne -837 325 -76 -401
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 1 659 573 1 794 663 1 851 787 x
Percento schodku verejnej správy z HDP -3,6 -2,9 -2,2 0,7
1) Údaje za skutočnosť 2006 sú revidované.     
2) Údaje za skutočnosť 2007 sú predbežné.     
Zdroj: Ministerstvo financií SR, Štatistický úrad SR     

 

V porovnaní so Záverečným účtom verejnej správy za rok 2006 z apríla 2007 sa údaje 

za skutočnosť roku 2006 revidovali. Pri revízii sa zohľadnilo najmä: 

• aktualizácia časového rozlíšenia úrokov a konsolidácie úrokových záväzkov, 

• aktualizácia časového rozlíšenia daní a poistného, 

• zaradenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do sektora verejnej správy   

a započítanie ich výsledkov hospodárenia do celkového schodku verejnej správy, 

• vylúčenie výnosu z menového swapu z príjmov sektora verejnej správy. 

 
Údaje za skutočnosť roku 2007 sú spracované na základe výkazov, ktoré o svojom 

hospodárení v roku 2007 predložili jednotlivé subjekty verejnej správy, ale ktoré pritom 

neprešli schvaľovacím procesom. Definitívne údaje za rok 2007 bude možné prezentovať po 

spresnení týchto výsledkov na základe vykonaných auditov a po získaní definitívnych údajov 

pre časové rozlíšenie daní a poistného za rok 2007 z Daňového riaditeľstva SR, Colného 

riaditeľstva SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.   
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V roku 2007 dosiahlo hospodárenie s verejnými financiami schodok vo výške 40 023 

mil. Sk, t.j. 2,2 % z HDP, z čoho dopad druhého piliera dôchodkovej reformy predstavoval 

1,3 % z HDP.    

Celkovo lepší výsledok hospodárenia verejnej správy v porovnaní s rozpočtom 

vyjadrený v % z HDP predstavuje  0,8 percentuálneho bodu (v absolútnom vyjadrení 12 740 

mil. Sk), z toho vplyv HDP je 0,1 percentuálneho bodu a skutočné výsledky hospodárenia 

verejnej správy mali pozitívny vplyv 0,7 percentuálneho bodu. 

Na výsledok hospodárenia verejnej správy oproti rozpočtu mali pozitívny vplyv najmä 

výsledky dosiahnuté v štátnom rozpočte s lepším ako rozpočtovaným schodkom o 17 336 mil. 

Sk. Tento výsledok bol pozitívne ovplyvnený najmä: 

• výrazne nižším schodkom štátneho rozpočtu (vrátane salda mimorozpočtových účtov 

a štátnych finančných aktív) na hotovostnej báze oproti jeho rozpočtu o 25 410 mil. 

Sk, 

• časovým rozlíšením platených úrokov, ktoré oproti rozpočtovanému negatívnemu 

vplyvu na schodok vo výške 1 558 mil. Sk, v skutočnosti dosiahlo pozitívny vplyv 

1 479 mil. Sk, 

• ostatnými pozitívnymi vplyvmi vo výške 760 mil. Sk. 

K skutočnostiam, ktoré negatívne ovplyvnili plnenie schodku štátneho rozpočtu patria 

najmä tieto: 

• zníženie stavu pohľadávok, ktoré bolo oproti rozpočtu vyššie o 3 826 mil. Sk, 

• časové rozlíšenie daňových príjmov s negatívnym vplyvom vyšším o 4 786 mil. Sk 

oproti rozpočtu, 

• zmena stavu pohľadávok vyplývajúcich zo vzťahov s Európskou úniou, ktorá zhoršuje 

schodok o 2 548 mil. Sk v porovnaní s rozpočtom, 

• ostatné negatívne vplyvy vo výške 2 294 mil. Sk. 

Z ostatných subjektov verejnej správy mali v porovnaní so schváleným rozpočtom lepší 

výsledok najmä Sociálna poisťovňa (o 3 689 mil. Sk) a verejné vysoké školy (o 1 388 mil. 

Sk). Sociálna poisťovňa zaznamenala vyšší príjem poistného, ako sa predpokladalo 

v rozpočte, a pozitívne hospodárenie vysokých škôl bolo spôsobené vyššími nedaňovými 

príjmami (vrátane kapitálových príjmov).   

K subjektom  verejnej správy, ktoré dosiahli vyšší schodok podľa ESA 95 v porovnaní 

s jeho rozpočtom, patrí Fond národného majetku (o 7 149 mil. Sk) a obce (o 1 073 mil. Sk):   
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• výsledok hospodárenia Fondu národného majetku oproti rozpočtu negatívne 

ovplyvnilo preklasifikovanie 8 134 mil. Sk prijatých dividend zo Slovenského 

plynárenského priemyslu, a. s. na superdividendu, ktorá pre účely ESA95 nemôže byť 

považovaná za príjem. Táto časť prijatých dividend bola vyplatená zo zisku, ktorý bol 

v SPP, a. s. vytvorený na základe precenenia majetku, 

• v obciach sa na horšom výsledku v porovnaní s rozpočtom prejavilo prevažne časové 

rozlíšenie vyplývajúce zo zmeny stavu pohľadávok a záväzkov vo výške 1 299 mil. 

Sk. 

Nasledujúca tabuľka, v ktorej sa porovnáva hospodárenie verejnej správy podľa 

schváleného rozpočtu (stĺpec 1) a upravenej skutočnosti (stĺpec 2), poskytuje základný 

prehľad o vplyve plnenia rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov na plnenie rozpočtu 

schodku. 

v mil. Sk

Položky Schválený 
rozpočet

Skutočnosť 
upravená1) Rozdiel

Skutočnosť v 
metodike 
ESA952)

a 1 2 3=2-1 4
Celkové príjmy konsolidované 604 214 619 515 15 301 624 336
z toho: daňové a poistné 510 209 529 479 19 270 534 514
            nedaňové 61 428 71 661 10 233 64 750
            granty a transfery 32 577 18 375 -14 202 25 072
Celkové výdavky konsolidované 656 977 660 670 3 693 664 359
z toho: bežné 601 523 593 237 -8 286 593 773
            kapitálové 55 454 67 433 11 979 70 586
Schodok podľa ESA95 -52 763 -41 155 11 608 -40 023

2) Ide o predbežné údaje.
Zdroj: Ministerstvo financií SR

1) V súlade s rozpočtom zaradené finančné toky z Európskej únie a vylúčená Slovenská konsolidačná, a. s., 
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, mimorozpočtové účty, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko 
pre ľudské práva. 

 
 

Pozitívne plnenie rozpočtu schodku podľa ESA 95 bolo dosiahnuté najmä vyššími 

príjmami o 15 301 mil. Sk (0,8 % z HDP), ako bolo uvažované v rozpočte.  Najväčšou mierou 

sa na tom podieľali daňové príjmy a príjmy zo sociálneho zabezpečenia (19 270 mil. Sk, t. j. 

1,0 % z HDP). Vyššie plnenie nedaňových príjmov o 10 233 mil. Sk (0,6 % z HDP) bolo 

korigované nenaplnením rozpočtu grantov a transferov o 14 202 mil. Sk (0,8 % z HDP). 

Skutočne vynaložené výdavky prekročili rozpočet o 3 693 mil. Sk (0,2 % z HDP), kde úsporu 
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bežných výdavkov vo výške 8 286 mil. Sk (0,4 % z HDP) kompenzovalo prekročenie 

kapitálových výdavkov o 11 979 mil. Sk (0,6 % z HDP).  

Podrobnejšie údaje o rozdieloch medzi dosiahnutou skutočnosťou a rozpočtami 

jednotlivých subjektov verejnej správy poskytuje tabuľka Porovnanie skutočného 

a rozpočtovaného hospodárenia subjektov verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 

2007, uvedená na konci tejto časti. Údaje uvádzané v nasledujúcom texte sú prevzaté z tejto 

tabuľky (bez zložiek nezahrnutých v rozpočte). 

Na prekročení rozpočtu príjmov verejnej správy v roku 2007 o 15 301 mil. Sk mali 

najväčšiu zásluhu časovo rozlíšené príjmy z daní a poistného, ktoré boli v skutočnosti vyššie 

o 19 270 mil. Sk (1,0 % HDP) v porovnaní s rozpočtom. Z toho dane prekročili rozpočet 

o 7 274 mil. Sk (v štátnom rozpočte 5 446 mil. Sk, vo VÚC 724 mil. Sk, v obciach 1 084 mil. 

Sk a v Environmentálnom fonde 20 mil. Sk) a príjmy z poistného o 11 996 mil. Sk                

(v zdravotných poisťovniach bola skutočnosť vyššia o 5 341 mil. Sk, v Sociálnej poisťovni 

o 6 655 mil. Sk).  

Rozpočet nedaňových príjmov, ktoré sú tvorené najmä príjmami z podnikania, 

z úrokov, administratívnymi poplatkami a kapitálovými príjmami, sa prekročil o 10 233 mil. 

Sk (0,6 % HDP). Prispelo k tomu najmä prekročenie ich rozpočtu vo verejných vysokých 

školách o 2 988 mil. Sk, vo Fonde národného majetku o 3 615 mil. Sk, v obciach o 1 315 mil. 

Sk, v zdravotných poisťovniach o 1 114 mil. Sk a v príspevkových organizáciách štátu o 870 

mil. Sk. V ostatných subjektoch verejnej správy sa rozpočet nedaňových príjmov prekročil 

o 331 mil. Sk.  

Prekročenie rozpočtu celkových výdavkov verejnej správy vo výške 3 693 mil. Sk (0,2 

% HDP) spôsobilo najmä vyššie čerpanie kapitálových výdavkov o 11 979 mil. Sk.            

(0,6 % HDP). Vysoký rozdiel sa prejavil v štátnom rozpočte, kde skutočné kapitálové 

výdavky boli vyššie o 12 446 mil. Sk, a v obciach o 3 490 mil. Sk. Prekročenie kapitálových 

výdavkov bolo čiastočne kompenzované úsporou bežných výdavkov vo výške 8 286 mil. Sk 

(0,4 % HDP). Najväčšia úspora v bežných výdavkoch v porovnaní s rozpočtom sa dosiahla 

v štátnom rozpočte (17 894 mil. Sk) a v štátnych finančných aktívach (13 939 mil. Sk). Bola 

však kompenzovaná vysokým prekročením v týchto subjektoch: vo Fonde národného majetku 

o 10 716 mil. Sk, vo verejných vysokých školách o 1 993 mil. Sk, v obciach o 2 885 mil. Sk, 

v Sociálnej poisťovni o 5 064 mil. Sk a v zdravotných poisťovniach o 7 181 mil. Sk.  
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Detailné informácie o položkách hotovostných príjmov a výdavkov sú uvedené 

v častiach Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu v roku 2007 a Výsledky rozpočtového 

hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy v roku 2007 v jednotlivých kapitolách 

venovaným subjektom verejnej správy.  

Podrobnejšie údaje o  schodku/prebytku v metodike ESA 95 podľa jednotlivých 

subjektov verejnej správy sú uvedené v nasledujúcom texte. 

2.2.0. Verejná správa celkom   
        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007       

rozdiel 
Príjmy spolu 740 123 806 015 65 892
z toho: ·   100 daňové príjmy 509 301 535 766 26 465
  ·    200 nedaňové príjmy  61 409 96 464 35 055
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   33 719   
             220 administratívne a iné poplatky   22 747   
             230 kapitálové príjmy   10 381   
             240 úroky   9 352   
             290 iné nedaňové príjmy   20 265   
  ·    300 granty a transfery  169 413 173 785 4 372
         
Výdavky spolu 797 890 826 759 28 869
z toho: ·    600 bežné výdavky 733 498 743 943 10 445
             610, 620 mzdy a poistné   117 384   
             630 tovary a služby   178 603   
             640 bežné transfery   416 957   
             650 úroky   30 999   
  ·    700 kapitálové výdavky 64 392 82 816 18 424
             710 obstarávanie kapitálových aktív   42 135   
             720 kapitálové transfery   40 681   
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -57 767 -20 744 37 023
         
+ zaradenie položiek časového rozlíšenia 4 462 -8 785 -13 247
z toho: ·       pohľadávky    -3 942 -3 942
  ·       záväzky   -4 733 -4 733
  ·       časové rozlíšenie daní a poistného 3 066 -1 252 -4 318
  ·       časové rozlíšenie daní platených úrokov -1 558 1 479 3 037
  ·       časové rozlíšenie daní prijatých úrokov   447 447
  ·       časové rozlíšenie ostatné 2 954 -784 -3 738
          



 22

 
+ ostatné úpravy 310 -10 494 -10 804
z toho:          superdividenda   - 8 134   -8134
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -52 995 -40 023 12 972
Konsolidácia   -148 779  
Príjmy podľa ESA 95 konsolidované   624 336   
Výdavky podľa ESA 95 konsolidované   664 359   
        

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -956
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   72 555
  ·  Obeživo a vklady     
         ostatné obchody bánk   55 281
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   472
  ·  Pôžičky     
         Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   6 485
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         Príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   10 317
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   74 320
  ·  Obeživo a vklady     
         ostatné obchody bánk   65 588
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
     0
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   5 238
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   3 494
       
Zmena stavu pohľadávok   -6 354
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   39 841
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   106 762
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         Prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   97 808
  ·  Pôžičky     
         Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   8 954
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   71 704
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   54 342
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   17 362
       
Zmena stavu záväzkov   4 783
       
Zmena stavu na bankových účtoch   3 633
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -40 797
Diskrepancia     -774
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2.2.1. Štátny rozpočet    

        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007       

rozdiel 
Príjmy spolu 310 473 322 220 11 747
z toho: ·   100 daňové príjmy 248 007 258 239 10 232
  ·    200 nedaňové príjmy  19 259 23 713 4 454
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 950 2 708 -242
             220 administratívne a iné poplatky 7 668 7 961 293
             230 kapitálové príjmy 671 650 -21
             240 úroky 5 187 6 311 1 124
             250 úroky zo zahraničných úverov 48 9 -39
             290 iné nedaňové príjmy 2 735 6 074 3 339
  ·    300 granty a transfery  43 207 40 268 -2 939
         
Výdavky spolu 348 858 345 748 -3 110
z toho: ·    600 bežné výdavky 310 605 296 926 -13 679
             610, 620 mzdy a poistné 55 490 54 322 -1 168
             630 tovary a služby 49 848 39 617 -10 231
             640 bežné transfery 172 275 172 988 713
             650 úroky 32 992 29 999 -2 993
  ·    700 kapitálové výdavky 38 253 48 822 10 569
             710 obstarávanie kapitálových aktív 10 213 13 492 3 279
             720 kapitálové transfery 28 040 35 330 7 290
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -38 385 -23 528 14 857
         
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia 4 261 -4 458 -8 719
z toho: ·    pohľadávky    -3 826  -3 826
  ·    záväzky    146  146
  ·    časové rozlíšenie platených úrokov  -1 558 1 479 3 037
  ·    časové rozlíšenie prijatých úrokov (ážio)   447  447
  ·    akrualizácia výnosového úroku zo zahraničných pohľadávok   167  167
  ·    časové rozlíšenie dividend   -1 357  -1 357
  ·    časové rozlíšenie daní 2 866 -1 920 -4 786
  ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - priame platby 2 953 293 -2 660
  ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - predfinancovanie 

fondov   1 019 1 019 

  ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU -intervenčné 
poľnonákupy   -906  -906

         
+ ostatné úpravy -1 245 -2 183 -938
  ·    kapitálový transfer platený - peňažný vklad do ZI podnikov   -441  -441
  ·    kapitálový transfer platený - odpustenie pohľadávok voči zahraničiu 

  -167  -167

  ·    tovarové deblokácie (splátky pohľadávok voči zahraničiu)   -213  -213
  ·    superdividenda   -93  -93
  ·   transfer neziskovým inštitúciám - 2% daní -1 245 -1 269 -24
  ·    vylúčenie EU tokov z príjmov   -19 366  -19 366
  ·    vylúčenie EU tokov z výdavkov   19 366  19 366
         
 + saldo mimorozpočtových účtov 0 1 583 1 583
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MRÚ príjmy   20 438   
  výdavky   18 855   
         
 + saldo rozpočtových operácií ŠFA 2 993 13 546 10 553
ŠFA príjmy 37 132 34 181 -2 951
  výdavky 34 139 20 635 -13 504
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -32 376 -15 040 17 336
Príjmy podľa ESA 95   351 084   
Výdavky podľa ESA 95   366 124   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   21 690
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   59 268
  ·  Obeživo a vklady     
         ostatné obchody bánk   55 281
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   3 941
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   46
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   68 436
  ·  Obeživo a vklady     
         ostatné obchody bánk   65 588
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         emisné ážio   0
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku-nákup akcií (814)   2 848
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   32 195
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   100 693
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         emisia ŠPP a dlhopisov (511, 512)   97 798
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   2 895
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   68 498
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   54 300
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   14 198
       
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    -4 324
+ ostatné úpravy   -2 183
Zmena stavu na bankových účtoch   12 522
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -17 012
Diskrepancia     -1 939
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2.2.2.  Štátne finančné aktíva    

        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007       

rozdiel 
Príjmy spolu 37 132 34 181 -2 951
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 032 399 -633
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0   0
             220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
             230 kapitálové príjmy 0 0 0
             240 úroky 205   -205
             290 iné nedaňové príjmy 827 399 -428
  ·    300 granty a transfery  36 100 33 782 -2 318
             z toho: prijatý kapitálový transfer-splátka NFV PT Žilina a 

Vodohospodárska výstavba (rizikové štátne záruky prevzaté v 
dlhu) 

  725 725

         
Výdavky spolu 34 139 20 635 -13 504
z toho: ·    600 bežné výdavky 34 139 20 200 -13 939
             610, 620 mzdy a poistné   0   
             630 tovary a služby       
             640 bežné transfery    20 200   
  .    prostriedky určené na dôchodkovú reformu   20 200   
  ·    700 kapitálové výdavky 0 435 435
             710 obstarávanie kapitálových aktív 0   0
             720 kapitálové transfery 0 435 435
         
Prebytok (+) / Schodok (-) 2 993 13 546 10 553
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 2 993 13 546 10 553
Príjmy podľa ESA 95   34 181   
Výdavky podľa ESA 95   20 635   

 

2.2.3. Mimorozpočtové účty    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007      

rozdiel 
Príjmy spolu   20 438   
z toho: ·   100 daňové príjmy   2 892   
  ·    200 nedaňové príjmy    11 215   
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   180   
             220 administratívne a iné poplatky   677   
             230 kapitálové príjmy   1 793   
             240 úroky   6   
             290 iné nedaňové príjmy   8 559   
  ·    300 granty a transfery    6 331   
        
Výdavky spolu   18 845   
z toho: ·    600 bežné výdavky   15 864   
             610, 620 mzdy a poistné   37   
             630 tovary a služby   5 602   
             640 bežné transfery   10 225   



 26

             650 úroky   0   
        
  ·    700 kapitálové výdavky   2 981   
             710 obstarávanie kapitálových aktív   2 350   
             720 kapitálové transfery   631   
         
+ ostatné úpravy   -10   
  ·    výdavky na účte grantov a darov   -10   
        
Prebytok (+) / Schodok (-)   1 583   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   33
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   88
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)     
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   88
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)     
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   121
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   121
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)     
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   0
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)     
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)     
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)     
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)     
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     33
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2.2.4. Národný jadrový fond     

        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007     

rozdiel 
Príjmy spolu 3 030 3 056 26
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  3 030 3 054 24

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
             220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
             230 kapitálové príjmy 0 0 0
             240 úroky 460 321 -139
             290 iné nedaňové príjmy 2 570 2 733 163
  ·    300 granty a transfery  0 2 2
         
Výdavky spolu 1 695 953 -742
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 1 140 619 -521

             610, 620 mzdy a poistné   6   
             630 tovary a služby   8   
             640 bežné transfery   605   
             650 úroky   0   
  ·    700 kapitálové výdavky 555 334 -221
             710 obstarávanie kapitálových aktív   0   
             720 kapitálové transfery   334   
         
Prebytok (+) / Schodok (-) 1 335 2 103 768
         
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -724 -724
  ·    pohľadávky    -660   
  ·    záväzky   -64   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 1 335 1 379 44
Príjmy podľa ESA 95   2 396   
Výdavky podľa ESA 95   1 017   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív     1 443
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
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  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   -660
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   64
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   64
       
Zmena stavu na bankových účtoch   2 103
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     1 379
Diskrepancia     0

 

 

2.2.5. Štátny fond rozvoja bývania    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť
2007      

rozdiel 
Príjmy spolu 3 036 3 491 455
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  775 841 66
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   0   
             220 administratívne a iné poplatky   7   
             230 kapitálové príjmy   0   
             240 úroky   797   
             290 iné nedaňové príjmy   37   
  ·    300 granty a transfery  2 261 2 650 389
        
Výdavky spolu 49 55 6
z toho: ·    600 bežné výdavky 36 44 8
             610, 620 mzdy a poistné   15   
             630 tovary a služby   29   
             640 bežné transfery   0   
             650 úroky   0   
  ·    700 kapitálové výdavky 13 11 -2
             710 obstarávanie kapitálových aktív   5   
             720 kapitálové transfery   6   
Prebytok (+) / Schodok (-) 2 987 3 436 449
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 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -6 -6
  ·    pohľadávky    -6   
  ·    záväzky   0   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 2 987 3 430 443
Príjmy podľa ESA 95   3 485   
Výdavky podľa ESA 95   55   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   3 430
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   1 090
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)     
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   1 090
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)     
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   4 333
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   4 333
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   -6
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   0
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   0
       
Zmena stavu na bankových účtoch   193
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     3 430
Diskrepancia     0
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2.2.6. Environmentálny fond    

       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť
2007       

rozdiel 
Príjmy spolu 1 245 2 214 969
z toho: ·   100 daňové príjmy 17 37 20
  ·    200 nedaňové príjmy  1 228 2 177 949
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 49 154 105
             220 administratívne a iné poplatky 1 177 1 992 815
             230 kapitálové príjmy 0 0 0
             240 úroky 2 30 28
             290 iné nedaňové príjmy 0 1 1
  ·    300 granty a transfery  0 0 0
        
Výdavky spolu 1 247 1 973 726
z toho: ·    600 bežné výdavky 89 152 63
             610, 620 mzdy a poistné 11 14 3
             630 tovary a služby 10 90 80
             640 bežné transfery 68 48 -20
             650 úroky 0 0 0
  ·    700 kapitálové výdavky 1 158 1 821 663
             710 obstarávanie kapitálových aktív 2 0 -2
             720 kapitálové transfery 1 156 1 821 665
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -2 241 243
         
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -283 -283
  ·    pohľadávky   -270   
  ·    záväzky    -13   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -2 -42 -40
Príjmy podľa ESA 95   1 944   
Výdavky podľa ESA 95   1 986   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív    -29
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   9
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   9
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   127
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   127
  ·  Akcie a ostatné podiely     
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         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   -270
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   13
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   13
       
Zmena stavu na bankových účtoch   123
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -42
Diskrepancia     0

 

 

2.2.7. Fond národného majetku SR    
        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007       

rozdiel 
Príjmy spolu 14 023 25 773 11 750
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  14 023 25 773 11 750

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   25 200   
             220 administratívne a iné poplatky   4   
             230 kapitálové príjmy   1   
             240 úroky   557   
             290 iné nedaňové príjmy   11   
  ·    300 granty a transfery  0 0 0
         
Výdavky spolu 38 614 47 505 8 891
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 38 614 47 500   

             610, 620 mzdy a poistné   72   
             630 tovary a služby   222   
             640 bežné transfery    47 205   
             650 úroky   1   
  ·    700 kapitálové výdavky   5   
             710 obstarávanie kapitálových aktív   5   
             720 kapitálové transfery    0   
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -24 591 -21 732 2 859
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 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia 0 59 59
  ·    pohľadávky   -1   
  ·    záväzky   60   
         
 + ostatné úpravy 2 110 -7 957 -10 067
  .    prevzatý dlh z rizikových záväzkov FNM SR   -59   
  .    preklasifikovanie výdavku na splátku dlhu   236   
  .    superdividenda   -8 134   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -22 481 -29 630 -7 149
Príjmy podľa ESA 95   17 638   
Výdavky podľa ESA 95   47 268   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív     -30 260
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   8 582
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   8 582
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   6
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku -nákup akcií (814)   6
       
Zmena stavu pohľadávok   -168
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   -322
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   59
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   59
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   321
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   5
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   316
       
Zmena stavu záväzkov   -60
Zmena stavu na bankových účtoch   -21 516
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -29 938
Diskrepancia     308
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2.2.8. Slovenský pozemkový fond    
        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007     

rozdiel 
Príjmy spolu 475 675 200
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  475 675 200

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 271 352 81
             220 administratívne a iné poplatky 11 4 -7
             230 kapitálové príjmy 164 206 42
             240 úroky 29 61 32
             290 iné nedaňové príjmy 0 52 52
  ·    300 granty a transfery  0 0 0
         
Výdavky spolu 479 460 -19
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 455 442 -13

             610, 620 mzdy a poistné 135 131 -4
             630 tovary a služby 168 127 -41
             640 bežné transfery 152 184 32
             650 úroky 0 0 0
  ·    700 kapitálové výdavky 24 18 -6
             710 obstarávanie kapitálových aktív 24 18 -6
             720 kapitálové transfery 0 0 0
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -4 215 219
         
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia 0 -181 -181
  ·    pohľadávky   -171   
  ·    záväzky   -10   
         
+ ostatné úpravy 0 5 5
  ·    príjmy z likvidácie a exekúcie nájomného   5   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -4 39 43
Príjmy podľa ESA 95   509   
Výdavky podľa ESA 95   470   
          
Financovanie 

    2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   101
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
  ·  Pôžičky    0
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         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   -213
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   60
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   60
       
Zmena stavu na bankových účtoch   314
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     41
Diskrepancia     2

 

 

2.2.9. Slovenská konsolidačná, a.s.    
        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007     

    rozdiel 
Príjmy spolu   425 425
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy    425 425

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   2   
             220 administratívne a iné poplatky   0   
             230 kapitálové príjmy   0   
             240 úroky   411   
             290 iné nedaňové príjmy   12   
  ·    300 granty a transfery    0 0
         
Výdavky spolu   444 444
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky   437 437

             610, 620 mzdy a poistné   131   
             630 tovary a služby   90   
             640 bežné transfery   216   
             650 úroky   0   
  ·    700 kapitálové výdavky   7 7
             710 obstarávanie kapitálových aktív   7   
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             720 kapitálové transfery   0   
Prebytok (+) / Schodok (-)   -19 -19
         
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia     -31 -31
  ·    pohľadávky   -21   
  ·    záväzky   -10   
         
+ ostatné úpravy   -314 -314
  .  finančné toky súvisiace s  pohľadávkami nezaúčtovanými v súvahe 

  -314   

         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-)   -364   
Príjmy podľa ESA 95   404   
Výdavky podľa ESA 95   768   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -353
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   1 687
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   126
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   260
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   1 301
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   -21
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   10
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
Zmena stavu záväzkov   10
Zmena stavu na bankových účtoch   1 355
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -363
Diskrepancia     1
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2.2.10. Verejné vysoké školy    

        v mil. Sk
 2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007     

    rozdiel 
Príjmy spolu 14 792 18 199 3 407
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  1 818 4 759 2 941

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 328 20 -308
             220 administratívne a iné poplatky 1 065 2 360 1 295
             230 kapitálové príjmy 0 2 145 2 145
             240 úroky 0 12 12
             290 iné nedaňové príjmy 425 222 -203
  ·    300 granty a transfery  12 974 13 440 466
      0
Výdavky spolu 14 792 16 006 1 214
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 13 593 14 734 1 141

             610, 620 mzdy a poistné 6 246 7 598 1 352
             630 tovary a služby 5 537 5 376 -161
             640 bežné transfery 1 810 1 760 -50
             650 úroky 0 0 0
  ·    700 kapitálové výdavky 1 199 1 272 73
             710 obstarávanie kapitálových aktív 1 199 1 270 71
             720 kapitálové transfery 0 2 2
         
Prebytok (+) / Schodok (-) 0 2 193 2 193
         
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -805 -805
  ·    pohľadávky   47   
  ·    záväzky   -852   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 0 1 388 1 388
Príjmy podľa ESA 95   18 246   
Výdavky podľa ESA 95   16 858   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív    2 231
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
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         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   47
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   843
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   9
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   9
       
Zmena stavu záväzkov   852
       
Zmena stavu na bankových účtoch    2 184
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     1 388
Diskrepancia     0

 

 

2.2.11. Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora   
     v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007      

rozdiel 
Príjmy spolu 7 963 7 549 -414
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 348 2 183 835
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   150   
             220 administratívne a iné poplatky   1 699   
             230 kapitálové príjmy   24   
             240 úroky   1   
             290 iné nedaňové príjmy   309   
  ·    300 granty a transfery  6 615 5 366 -1 249
      0
Výdavky spolu 7 866 7 976 110
z toho: ·    600 bežné výdavky 7 174 6 896 -278
             610, 620 mzdy a poistné   3 297   
             630 tovary a služby   3 487   
             640 bežné transfery   112   
             650 úroky   0   
  ·    700 kapitálové výdavky 692 1 080 388
             710 obstarávanie kapitálových aktív   1 076   
             720 kapitálové transfery   4   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) 97 -427 -524
        
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia - 0 -185 -185
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  ·    pohľadávky   35   
  ·    záväzky   -220   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 97 -612 -709
Príjmy podľa ESA 95   7 584   
Výdavky podľa ESA 95   8 196   
         

Financovanie     2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -183
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku-nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   35
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   216
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   4
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   4
       
Zmena stavu záväzkov   220
       
Zmena stavu na bankových účtoch   -218
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -399
Diskrepancia     213
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2.2.12. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    

       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007         

rozdiel 
Príjmy spolu 421 400 -21
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  18 27 9

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  0   
             220 administratívne a iné poplatky  26   
             230 kapitálové príjmy  0   
             240 úroky  1   
             290 iné nedaňové príjmy  0   
  ·    300 granty a transfery  403 373 -30
        
Výdavky spolu 484 400 -84
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 384 328 -56

             610, 620 mzdy a poistné  211   
             630 tovary a služby  117   
             640 bežné transfery  0   
             650 úroky  0   
  ·    700 kapitálové výdavky 100 72 -28
             710 obstarávanie kapitálových aktív  72   
             720 kapitálové transfery  0   
         
Prebytok (+) / Schodok (-) -63 0 63
        
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia   0 -49 -49
  ·    pohľadávky  7   
  ·    záväzky  -56   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -63 -49 14
Príjmy podľa ESA 95  407   
Výdavky podľa ESA 95  456   
         

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   7
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
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         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   7
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   56
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   56
       
Zmena stavu na bankových účtoch1)   0
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -49
Diskrepancia     0
1) Zmena stavu na bankových účtoch je očistená o zmenu na bankovom účte 
zahraničných platieb.    

 

 

2.2.13 Ústav pamäti národa    
        v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007    

  rozdiel 
Príjmy spolu   42 42
z toho: ·    200 nedaňové príjmy    0 0
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   0   
             220 administratívne a iné poplatky   0   
             230 kapitálové príjmy   0   
             240 úroky   0   
             290 iné nedaňové príjmy   0   
  ·    300 granty a transfery    42 42
         
Výdavky spolu   42 42
z toho: ·    600 bežné výdavky   42 42
             610, 620 mzdy a poistné   27   
             630 tovary a služby   15   
             640 bežné transfery   0   
             650 úroky   0   
  ·    700 kapitálové výdavky   0 0
             710 obstarávanie kapitálových aktív   0   
             720 kapitálové transfery   0   
         
Prebytok (+) / Schodok (-)   0 0
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+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia     0 0
  ·    pohľadávky   0   
  ·    záväzky   0   
         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-)   0 0
Príjmy podľa ESA 95   42   
Výdavky podľa ESA 95   42   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   0
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   0
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   0
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   0
       
Zmena stavu na bankových účtoch   0
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     0
Diskrepancia     0
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2.2.14. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva    

       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007     

rozdiel 
Príjmy spolu  23 23
z toho: ·    200 nedaňové príjmy   0 0
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  0   
             220 administratívne a iné poplatky  0   
             230 kapitálové príjmy  0   
             240 úroky  0   
             290 iné nedaňové príjmy  0   
  ·    300 granty a transfery   23 23
        
Výdavky spolu  23 23
z toho: ·    600 bežné výdavky  23 23
             610, 620 mzdy a poistné  9   
             630 tovary a služby  14   
             640 bežné transfery  0   
             650 úroky  0   
  ·    700 kapitálové výdavky  0 0
             710 obstarávanie kapitálových aktív  0   
             720 kapitálové transfery  0   
         
Prebytok (+) / Schodok (-)  0 0
        
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia   1 1
  ·    pohľadávky  0   
  ·    záväzky  1   
        
+ ostatné úpravy  2 2
  ·    výdavky nezachytené vo  výkaze o príjmoch  2   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-)  -1 -1
Príjmy podľa ESA 95   23   
Výdavky podľa ESA 95   24   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -3
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
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         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   0
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   -1
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   -1
       
Zmena stavu na bankových účtoch   -3
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -2
Diskrepancia     -1

 

 

2.2.15. Slovenská televízia    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007         

rozdiel 
Príjmy spolu 2 230 151
z toho: ·    100 daňové príjmy  1 493 4
  ·    200 nedaňové príjmy  637 47
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 12 0
             220 administratívne a iné poplatky 575 42
             230 kapitálové príjmy 37 -3
             240 úroky 8 5
             290 iné nedaňové príjmy 5 3
  ·    300 granty a transfery  100 100
       
Výdavky spolu 2 354 84
z toho: ·    600 bežné výdavky 2 227 147
             610, 620 mzdy a poistné 421 9
             630 tovary a služby 1 799 138
             640 bežné transfery 7 0
             650 úroky 0 0
  ·    700 kapitálové výdavky 127 -63
             710 obstarávanie kapitálových aktív 127 -63
             720 kapitálové transfery 0 0
Prebytok (+) / Schodok (-) -124 67
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 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -32 -32
  ·    pohľadávky 67   
  ·    záväzky -99   
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -156 35
Príjmy podľa ESA 95  2 297   
Výdavky podľa ESA 95  2 453   
         

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -58
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   67
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   99
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
       
Zmena stavu záväzkov   99
       
Zmena stavu na bankových účtoch   -125
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -157
Diskrepancia     -1
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2.2.16. Slovenský rozhlas    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007        

rozdiel 
Príjmy spolu 982 108
z toho: ·    100 daňové príjmy  650 -22
  ·    200 nedaňové príjmy  131 24
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 13   
             220 administratívne a iné poplatky 90   
             230 kapitálové príjmy 0   
             240 úroky 0   
             290 iné nedaňové príjmy 28   
  ·    300 granty a transfery  201 106
       
Výdavky spolu 1 040 125
z toho: ·    600 bežné výdavky 1 002 127
             610, 620 mzdy a poistné 272   
             630 tovary a služby 688   
             640 bežné transfery 41   
             650 úroky 1   
  ·    700 kapitálové výdavky 38 -2
             710 obstarávanie kapitálových aktív 38 -2
             720 kapitálové transfery 0 0
       
Prebytok (+) / Schodok (-) -58 -17
       
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  128 128
  ·    pohľadávky 1   
  ·    záväzky 127   
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 70 111
Príjmy podľa ESA 95  983   
Výdavky podľa ESA 95  913   
         

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   -19
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
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Zmena stavu pohľadávok   1
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   -134
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   7
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   7
       
Zmena stavu záväzkov   -127
       
Zmena stavu na bankových účtoch   -20
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     115
Diskrepancia     45

 

 

2.2.17. Vyššie územné celky    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007         

rozdiel 
Príjmy spolu 27 024 27 730 706
z toho: ·    100 daňové príjmy 13 667 14 391 724
  ·    200 nedaňové príjmy  1 520 2 069 549
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  126   
             220 administratívne a iné poplatky  1 294   
             230 kapitálové príjmy  380   
             240, 250 úroky  81   
             290 iné nedaňové príjmy  188   
  ·    300 granty a transfery  11 837 11 270 -567
        
Výdavky spolu 28 024 28 408 384
z toho: ·    600 bežné výdavky 24 764 25 224 460
             610, 620 mzdy a poistné 9 892 9 132 -760
             630 tovary a služby 6 078 5 739 -339
             640 bežné transfery 8 774 10 258 1 484
             650 úroky 20 95 75
  ·    700 kapitálové výdavky 3 260 3 184 -76
             710 obstarávanie kapitálových aktív  2 410   
             720 kapitálové transfery  774   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) -1 000 -678 322
        
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -590 -590
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  ·    pohľadávky  87   
  ·    záväzky   -677   
        
+ ostatné úpravy 0 -252 -252
  ·    obstaranie kapitál. aktív financované investičným       
       dodávateľským úverom  -252   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -1 000 -1 520 -520
Príjmy podľa ESA 95  27 817   
Výdavky podľa ESA 95   29 337   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív     2 137
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   106
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   106
       
Zmena stavu pohľadávok   87
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   3 556
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   3 141
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   3 141
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   262
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   262
       
Zmena stavu záväzkov   677
       
Zmena stavu na bankových účtoch   1 944
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -1 419
Diskrepancia     101
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2.2.18. Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora   
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007     

rozdiel 
Príjmy spolu 8 262 9 285 1 023
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 900 1 499 -401
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  181   
             220 administratívne a iné poplatky  1 123   
             230 kapitálové príjmy  10   
             240 úroky  7   
             290 iné nedaňové príjmy  178   
  ·    300 granty a transfery  6 362 7 786 1 424
        
Výdavky spolu 8 012 9 238 1 226
z toho: ·    600 bežné výdavky 7 542 8 444 902
             610, 620 mzdy a poistné  5 205   
             630 tovary a služby  3 158   
             640 bežné transfery  81   
             650 úroky  0   
  ·    700 kapitálové výdavky 470 794 324
             710 obstarávanie kapitálových aktív  794   
             720 kapitálové transfery  0   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) 250 47 -203
        
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 376 376
  ·    pohľadávky  359   
  ·    záväzky  17   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 250 423 173
Príjmy podľa ESA 95  9 644   
Výdavky podľa ESA 95   9 221   
         

Financovanie    2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív  395
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   8
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku - nákup akcií (814)   8
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Zmena stavu pohľadávok   359
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   -18
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   1
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   1
       
Zmena stavu záväzkov   -17
       
Zmena stavu na bankových účtoch   28
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     413
Diskrepancia     -10

 

 

2.2.19. Obce    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet 
2007 

skutočnosť 
2007        

rozdiel 
Príjmy spolu 81 641 87 158 5 517
z toho: ·   100 daňové príjmy 42 360 43 444 1 084
  ·    200 nedaňové príjmy  13 400 14 930 1 530
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  4 448   
             220 administratívne a iné poplatky  4 062   
             230 kapitálové príjmy  5 060   
             240, 250 úroky  272   
             290 iné nedaňové príjmy  1 088   
  ·    300 granty a transfery  25 881 28 784 2903
        
Výdavky spolu 81 641 86 932 5291
z toho: ·    600 bežné výdavky 64 379 66 180 1 801
             610, 620 mzdy a poistné 32 930 31 658 -1 272
             630 tovary a služby 22 039 24 240 2 201
             640 bežné transfery 8 510 9 381 871
             650 úroky 900 901 1
  ·    700 kapitálové výdavky 17 262 20 752 3 490
             710 obstarávanie kapitálových aktív  19 408   
             720 kapitálové transfery  1 344   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) 0 226 226
        
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -1 299 -1 299
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  ·    pohľadávky   -215   
  ·    záväzky   -1 084   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 0 -1 073 -1 073
Príjmy podľa ESA 95   86 943   
Výdavky podľa ESA 95  88 016   
         

Financovanie    2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   1 934
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   446
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451)   108
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   43
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   295
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   1 108
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   141
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku-nákup akcií (814)   967
       
Zmena stavu pohľadávok   -215
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   2 838
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   4 348
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   10
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   4 338
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   2 594
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   37
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   2 557
       
Zmena stavu záväzkov   1 084
       
Zmena stavu na bankových účtoch   1 487
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -904
Diskrepancia     169
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2.2.20. Príspevkové organizácie obcí zaradené do sektora   

       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007        

rozdiel 
Príjmy spolu 3 762 2 968 -794
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  1 005 776 -229

             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  161   
             220 administratívne a iné poplatky  542   
             230 kapitálové príjmy  0   
             240 úroky  2   
             290 iné nedaňové príjmy  71   
  ·    300 granty a transfery  2 757 2 192 -565
        
Výdavky spolu 3 701 2 950 -751
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 3 421 2 494 -927

             610, 620 mzdy a poistné 1 520 1 125   
             630 tovary a služby 1 874 1 361   
             640 bežné transfery 14 6   
             650 úroky 13 2   
  ·    700 kapitálové výdavky 280 456 176
             710 obstarávanie kapitálových aktív 280 456   
             720 kapitálové transfery 0 0   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) 61 18 -43
        
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -5 -5
  ·    pohľadávky  5   
  ·    záväzky  -10   
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 61 13 -48
Príjmy podľa ESA 95   2 973   
Výdavky podľa ESA 95  2 960   
         

Financovanie    2007 
skutočnosť

Čisté nadobudnutie finančných aktív   22
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
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         účasť na majetku-nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   5
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   6
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   4
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   4
       
Zmena stavu záväzkov   10
       
Zmena stavu na bankových účtoch   17
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     16
Diskrepancia     3

 

2.2.21. Sociálna poisťovňa    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007        

rozdiel 
Príjmy spolu 140 505 148 036 7 531
z toho: ·   100 daňové príjmy 119 968 126 371 6 403
  ·    200 nedaňové príjmy  337 494 157
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  9   
             220 administratívne a iné poplatky  213   
             230 kapitálové príjmy  2   
             240 úroky  256   
             290 iné nedaňové príjmy  14   
  ·    300 granty a transfery   20 200 21 171 971
             z toho: transfer zo ŠFA na vykrytie schodku v dôsledku 

zavedenia kap. piliera  20 200   

        
Výdavky spolu 141 416 146 513 5 097
z toho: ·    600 bežné výdavky 141 136 146 196 5 060
             610, 620 mzdy a poistné 1 809 1 837   
             630 tovary a služby 1 355 1 327   
             640 bežné transfery 137 972 143 032   
                    z toho: výdavky poistenia  135 396   
             650 úroky 0 0   
  ·    700 kapitálové výdavky 280 317 37
             710 obstarávanie kapitálových aktív 280 317   
             720 kapitálové transfery 0     
        
Prebytok (+) / Schodok (-) -911 1 523 2 434
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+ zaradenie položiek časového rozlíšenia -125 56 181
z toho: ·    vplyv akrualizácie poistného -125 127   
  ·    pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom)  -67   
  ·    záväzky  -4   
        
+ ostatné úpravy -855 219 1 074
  ·    príjmy nezachytené na výkaze o príjmoch a výdavkoch 

  219   

         
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -1 891 1 798 3 689
Príjmy podľa ESA 95   148 315   
Výdavky podľa ESA 95   146 517   
          

Financovanie     2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   1 802
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   674
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451)   0
  ·  Pôžičky     
         príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   674
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   69
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   69
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         účasť na majetku-nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   60
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   4
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   0
Zmena stavu záväzkov   4
Zmena stavu na bankových účtoch    2 347
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     1 798
Diskrepancia     0

 



 54

2.2.22. Zdravotné poisťovne    
       v mil. Sk

    
2007 

rozpočet
2007 

skutočnosť 
2007        

rozdiel 
Príjmy spolu 83 390 88 940 5 550
z toho: ·   100 daňové príjmy 83 124 88 249 5 125
  ·    200 nedaňové príjmy  260 687 427
             210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  3   
             220 administratívne a iné poplatky  118   
             230 kapitálové príjmy  73   
             240 úroky  209   
             290 iné nedaňové príjmy  284   
  ·    300 granty a transfery  6 4 -2
        
Výdavky spolu 83 390 88 259 4 869
z toho: ·    600 bežné výdavky 82 773 87 969 5 196
             610, 620 mzdy a poistné  1 864   
             630 tovary a služby  85 497   
             640 bežné transfery  608   
             650 úroky  0   
  ·    700 kapitálové výdavky 617 290 -327
             710 obstarávanie kapitálových aktív  290   
             720 kapitálové transfery  0   
        
Prebytok (+) / Schodok (-) 0 681 681
        
+ zaradenie položiek časového rozlíšenia 325 -757 -1 082
z toho: ·       vplyv akrualizácie poistného 325 541  
  ·       pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom)  687   
  ·       záväzky  -1 985  
        
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 325 -76 -401
Príjmy podľa ESA 95  90 168   
Výdavky podľa ESA 95  90 244   
       

Financovanie    2007 
skutočnosť 

Čisté nadobudnutie finančných aktív   1 888
príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   238
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451)   238
  ·  Pôžičky     
         Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
         Príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452)   0
       
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií   0
       
  ·  Pôžičky     
         poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
  ·  Akcie a ostatné podiely     
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         účasť na majetku - nákup akcií (814)   0
       
Zmena stavu pohľadávok   1 228
       
Čisté nadobudnutie finančných pasív   1 981
príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   0
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         Prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512)   0
  ·  Pôžičky     
         Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
       
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   4
  ·  Cenné papiere okrem akcií     
         splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003)   0
  ·  Pôžičky     
         splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)   4
       
Zmena stavu záväzkov   1 985
       
Zmena stavu na bankových účtoch   898
       
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu     -93
Diskrepancia     -17
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v mil. Sk

SKUTOČNOSŤ Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Slovenská 
televízia

Slovenský 
rozhlas VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 

poisťovňa
Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy 322 220 34 181 8 761 25 773 675 425 7 549 18 199 2 230 982 27 730 9 285 87 158 2 968 148 036 88 940 400 20 503 806 015 148 779 657 236

daňové príjmy 258 239 0 37 0 0 0 0 0 1 493 650 14 391 0 43 444 0 126 371 88 249 0 2 892 535 766 0 535 766

nedaňové príjmy 23 713 399 6 072 25 773 675 425 2 183 4 759 637 131 2 069 1 499 14 930 776 494 687 27 11 215 96 464 66 96 398

granty a transfery 40 268 33 782 2 652 0 0 0 5 366 13 440 100 201 11 270 7 786 28 784 2 192 21 171 4 373 6 396 173 785 148 713 25 072

Hotovostné výdavky 345 748 20 635 2 981 47 505 460 444 7 976 16 006 2 354 1 040 28 408 9 238 86 932 2 950 146 513 88 259 400 18 910 826 759 148 779 677 980

bežné výdavky 296 926 20 200 815 47 500 442 437 6 896 14 734 2 227 1 002 25 224 8 444 66 180 2 494 146 196 87 969 328 15 929 743 943 134 297 609 646

kapitálové výdavky 48 822 435 2 166 5 18 7 1 080 1 272 127 38 3 184 794 20 752 456 317 290 72 2 981 82 816 14 482 68 334

Prebytok(+) / Schodok (-) -23 528 13 546 5 780 -21 732 215 -19 -427 2 193 -124 -58 -678 47 226 18 1 523 681 0 1 593 -20 744 -20 744

Časové rozlíšenie -4 458 0 -1 013 59 -181 -31 -185 -805 -32 128 -590 376 -1 299 -5 56 -757 -49 1 -8 785 -8 785

Ostatné úpravy -2 183 0 0 -7 957 5 -314 0 0 0 0 -252 0 0 0 219 0 0 -12 -10 494 -10 494

Príjmy podľa ESA 316 044 34 181 7 825 17 638 509 404 7 584 18 246 2 297 983 27 817 9 644 86 943 2 973 148 315 90 168 407 1 137 773 115 148 779 624 336

daňové príjmy 256 319 0 37 0 0 0 0 0 1 493 650 14 391 0 43 444 0 126 498 88 790 0 2 892 534 514 0 534 514

nedaňové príjmy 19 457 399 5 136 17 638 509 404 2 218 4 806 704 132 2 156 1 858 14 715 781 646 1 374 34 -8 151 64 816 66 64 750

granty a transfery 40 268 33 782 2 652 0 0 0 5 366 13 440 100 201 11 270 7 786 28 784 2 192 21 171 4 373 6 396 173 785 148 713 25 072

Výdavky podľa ESA 346 213 20 635 3 058 47 268 470 768 8 196 16 858 2 453 913 29 337 9 221 88 016 2 960 146 517 90 244 456 -445 813 138 148 779 664 359

bežné výdavky 295 514 20 200 828 47 204 452 761 7 116 15 586 2 326 875 25 901 8 427 67 264 2 504 146 200 89 954 384 -3 426 728 070 134 297 593 773

kapitálové výdavky 50 699 435 2 230 64 18 7 1 080 1 272 127 38 3 436 794 20 752 456 317 290 72 2 981 85 068 14 482 70 586

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) -30 169 13 546 4 767 -29 630 39 -364 -612 1 388 -156 70 -1 520 423 -1 073 13 1 798 -76 -49 1 582 -40 023 -40 023

1) Ide o Slovenskú konsolidačnú, a. s., Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas a prostriedky z Európskej únie.

v mil. Sk

ROZPOČET Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva 

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Slovenská 
televízia

Slovenský 
rozhlas VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 

poisťovňa
Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy 310 472 37 132 7 311 14 023 475 0 7 963 14 792 0 0 27 024 8 262 81 641 3 762 140 505 83 390 421 2 881 740 054 141 860 598 194

daňové príjmy 248 007 0 17 0 0 0 0 0 0 0 13 667 0 42 360 0 119 968 83 124 0 0 507 143 0 507 143

nedaňové príjmy 19 259 1 032 5 033 14 023 475 0 1 348 1 818 0 0 1 520 1 900 13 400 1 005 337 260 18 0 61 428 0 61 428

granty a transfery 43 206 36 100 2 261 0 0 0 6 615 12 974 0 0 11 837 6 362 25 881 2 757 20 200 6 403 2 881 171 483 141 860 29 623

Hotovostné výdavky 348 857 34 139 2 992 38 614 479 0 7 866 14 792 0 0 28 024 8 012 81 641 3 701 141 416 83 390 484 2 881 797 288 141 860 655 428

bežné výdavky 310 604 34 139 1 265 38 598 455 0 7 174 13 593 0 0 24 764 7 542 64 379 3 421 141 136 82 773 384 2 203 732 430 131 601 600 829

kapitálové výdavky 38 253 0 1 727 16 24 0 692 1 199 0 0 3 260 470 17 262 280 280 617 100 678 64 858 10 259 54 599

Prebytok(+) / Schodok (-) -38 385 2 993 4 319 -24 591 -4 0 97 0 0 0 -1 000 250 0 61 -911 0 -63 0 -57 234 -57 234

Časové rozlíšenie 4 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125 325 0 0 4 462 4 462

Ostatné úpravy -1 245 0 0 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -555 0 0 0 310 310

Príjmy podľa ESA 316 292 37 132 7 311 14 023 475 0 7 963 14 792 0 0 27 024 8 262 81 641 3 762 140 380 83 715 421 2 881 746 074 141 860 604 214

daňové príjmy 250 873 0 17 0 0 0 0 0 0 0 13 667 0 42 360 0 119 843 83 449 0 0 510 209 0 510 209

nedaňové príjmy 19 259 1 032 5 033 14 023 475 0 1 348 1 818 0 0 1 520 1 900 13 400 1 005 337 260 18 0 61 428 0 61 428

granty a transfery 46 160 36 100 2 261 0 0 0 6 615 12 974 0 0 11 837 6 362 25 881 2 757 20 200 6 403 2 881 174 437 141 860 32 577

Výdavky podľa ESA 351 661 34 139 2 992 36 504 479 0 7 866 14 792 0 0 28 024 8 012 81 641 3 701 142 271 83 390 484 2 881 798 837 141 860 656 977

bežné výdavky 313 408 34 139 1 265 36 488 455 0 7 174 13 593 0 0 24 764 7 542 64 379 3 421 141 136 82 773 384 2 203 733 124 131 601 601 523

kapitálové výdavky 38 253 0 1 727 16 24 0 692 1 199 0 0 3 260 470 17 262 280 1 135 617 100 678 65 713 10 259 55 454

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) -35 369 2 993 4 319 -22 481 -4 0 97 0 0 0 -1 000 250 0 61 -1 891 325 -63 0 -52 763 -52 763

1) Ide o Slovenskú konsolidačnú, a. s., Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas a prostriedky z Európskej únie.

Porovnanie skutočného a rozpočtovaného hospodárenia zložiek verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 2007
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pokrač. v mil. Sk

ROZDIEL Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Slovenská 
televízia

Slovenský 
rozhlas VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 

poisťovňa
Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy 11 748 -2 951 1 450 11 750 200 425 -414 3 407 2 230 982 706 1 023 5 517 -794 7 531 5 550 -21 17 622 65 961 6 919 59 042

daňové príjmy 10 232 0 20 0 0 0 0 0 1 493 650 724 0 1 084 0 6 403 5 125 0 2 892 28 623 0 28 623

nedaňové príjmy 4 454 -633 1 039 11 750 200 425 835 2 941 637 131 549 -401 1 530 -229 157 427 9 11 215 35 036 66 34 970

granty a transfery -2 938 -2 318 391 0 0 0 -1 249 466 100 201 -567 1 424 2 903 -565 971 -2 -30 3 515 2 302 6 853 -4 551

Hotovostné výdavky -3 109 -13 504 -11 8 891 -19 444 110 1 214 2 354 1 040 384 1 226 5 291 -751 5 097 4 869 -84 16 029 29 471 6 919 22 552

bežné výdavky -13 678 -13 939 -450 8 902 -13 437 -278 1 141 2 227 1 002 460 902 1 801 -927 5 060 5 196 -56 13 726 11 513 2 696 8 817

kapitálové výdavky 10 569 435 439 -11 -6 7 388 73 127 38 -76 324 3 490 176 37 -327 -28 2 303 17 958 4 223 13 735

Prebytok(+) / Schodok (-) 14 857 10 553 1 461 2 859 219 -19 -524 2 193 -124 -58 322 -203 226 -43 2 434 681 63 1 593 36 490 0 36 490

Časové rozlíšenie -8 720 0 -1 013 59 -181 -31 -185 -805 -32 128 -590 376 -1 299 -5 181 -1 082 -49 1 -13 247 0 -13 247

Ostatné úpravy -938 0 0 -10 067 5 -314 0 0 0 0 -252 0 0 0 774 0 0 -12 -10 804 0 -10 804

Príjmy podľa ESA -248 -2 951 514 3 615 34 404 -379 3 454 2 297 983 793 1 382 5 302 -789 7 935 6 453 -14 -1 744 27 041 6 919 20 122

daňové príjmy 5 446 0 20 0 0 0 0 0 1 493 650 724 0 1 084 0 6 655 5 341 0 2 892 24 305 0 24 305

nedaňové príjmy 198 -633 103 3 615 34 404 870 2 988 704 132 636 -42 1 315 -224 309 1 114 16 -8 151 3 388 66 3 322

granty a transfery -5 892 -2 318 391 0 0 0 -1 249 466 100 201 -567 1 424 2 903 -565 971 -2 -30 3 515 -652 6 853 -7 505

Výdavky podľa ESA -5 448 -13 504 66 10 764 -9 768 330 2 066 2 453 913 1 313 1 209 6 375 -741 4 246 6 854 -28 -3 326 14 301 6 919 7 382

bežné výdavky -17 894 -13 939 -437 10 716 -3 761 -58 1 993 2 326 875 1 137 885 2 885 -917 5 064 7 181 0 -5 629 -5 054 2 696 -7 750

kapitálové výdavky 12 446 435 503 48 -6 7 388 73 127 38 176 324 3 490 176 -818 -327 -28 2 303 19 355 4 223 15 132

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) 5 200 10 553 448 -7 149 43 -364 -709 1 388 -156 70 -520 173 -1 073 -48 3 689 -401 14 1 582 12 740 0 12 740

1) Ide o Slovenskú konsolidačnú, a. s., Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas a prostriedky z Európskej únie.

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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3. Prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy 

Vyhodnotenie stavu aktív a pasív sektora verejnej správy je možné vykonať na 

základe údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy 

zostavené a predložené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Účtovné výkazy tvoriace súčasť účtovnej závierky sú usporiadané tak, aby sa už na 

základe ich formálnej úpravy dali použiť ako zdroj informácií pre finančnú analýzu  

organizácie. Účtovné výkazy sú sústavou základných ukazovateľov ako aktíva, pasíva, resp. 

majetok a zdroje financovania, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. Ide o absolútne 

ukazovatele v hodnotovom vyjadrení.  

Ukazovatele účtovnej závierky možno podľa ich vypovedacej schopnosti a významu 

rozdeliť do dvoch vzájomne podmienených skupín: 

• stavové ukazovatele - kvantifikujú stavy majetku a zdrojov financovania ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31. decembru 2007 a sú vykázané 

v súvahe, 

• intervalové ukazovatele - predstavujú sumy nákladov a výnosov zistené od začiatku 

účtovného obdobia do jeho konca, t.j. za kalendárny rok 2007 a sú vykázané vo 

výkaze ziskov a strát. Intervalovým ukazovateľom je aj výsledok hospodárenia 

organizácie. 

Pri hodnotení majetkovej pozície jednotlivých subjektov verejnej správy v ďalších 

častiach štátneho záverečného účtu za rok 2007 sa vychádza predovšetkým z účtovného 

výkazu súvaha, a to : 

• z agregovaných súvah štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, 

• z agregovaných súvah obcí a vyšších územných celkov a ich rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 

• z agregovaných súvah štátnych fondov, 

• z agregovaných súvah zdravotných poisťovní, 

• z agregovaných súvah verejných vysokých škôl, 

• zo súvahy Sociálnej poisťovne, 

• zo súvahy Fondu národného majetku SR, 

• zo súvahy Slovenského pozemkového fondu, 

• zo súvahy Slovenskej konsolidačnej, a.s., 

• zo súvahy Ústavu pamäti národa, 
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• zo súvahy Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 

• zo súvahy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

• zo súvahy Slovenskej televízie, 

• zo súvahy Slovenského rozhlasu. 

Majetková pozícia subjektov verejnej správy je v ďalšom texte hodnotená 

prostredníctvom stavových ukazovateľov. Intervalové ukazovatele nachádzajúce sa vo výkaze 

ziskov a strát  nie sú pre účely štátneho záverečného účtu ukazovateľmi s požadovanou 

vypovedacou schopnosťou, pretože jednotlivé subjekty verejnej správy vedú účtovníctvo 

podľa rôznych postupov účtovania, a teda štruktúra ich výsledku hospodárenia nie je 

porovnateľná. 

Zhodnotenie majetkovej pozície subjektov verejnej správy pozostáva z  analýzy týchto 

hodnotených ukazovateľov : 

• štruktúra majetku 

• štruktúra zdrojov financovania. 

Analýza štruktúry majetku sa zameriava predovšetkým na určenie podielu jednotlivých 

druhov majetku na jeho celkovom objeme a na porovnanie štruktúry majetku za vykazované 

obdobie (rok 2007) a za bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2006). Pod jednotlivými 

druhmi majetku sa rozumie neobežný  majetok a obežný majetok. Neobežný majetok sa 

posudzuje v členení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý 

finančný majetok. Pri obežnom majetku sa budú vyhodnocovať najmä pohľadávky, finančný 

majetok a návratné finančné výpomoci. V rámci analýzy dlhodobého odpisovaného majetku 

má významnú vypovedaciu schopnosť  výpočet koeficienta opotrebenia, t.j. pomeru súčtu 

oprávok k dlhodobému majetku a súčtu obstarávacích cien odpisovaného dlhodobého 

majetku. Koeficient opotrebenia udáva v percentách stupeň opotrebenia dlhodobého majetku, 

ktorý je dôležitou informáciou pri rozhodovaní sa o nových investíciách.  

Analýza štruktúry zdrojov financovania poskytuje informácie o pomere vlastných 

zdrojov krytia majetku a záväzkoch na celkových pasívach organizácie. 

Analýzou príslušných ukazovateľov účtovných výkazov (zhodnotenia majetkovej 

pozície subjektov verejnej správy) poskytne štátny záverečný účet nielen informácie 

o uplynulom rozpočtovom roku, ale aj informácie využiteľné pri tvorbe rozpočtov na 

nasledujúce roky, teda informácie pre efektívny manažment verejných financií. 
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V nasledujúcom texte prezentované porovnanie stavu majetku v netto hodnote a pasív 

za vykazované obdobie so stavom na konci roka 2006 vychádza z hodnôt, ktoré sú vyčíslené 

ako agregácia údajov získaných z účtovných výkazov, bez eliminácie vzájomných vzťahov 

medzi subjektami. 

Celkový majetok verejnej správy (neobežný aj obežný) v roku 2007 vzrástol oproti roku 

2006 o 33 837 mil. Sk, z toho  

• dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 1 492 mil. Sk, 

• dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 23 994mil. Sk, 

• dlhodobý finančný majetok vzrástol o 2 559 mil. Sk, 

• pohľadávky vrátane návratných finančných výpomocí poklesli o 1 843 mil. Sk,  

• krátkodobý finančný majetok vzrástol o 6 825 mil. Sk. 

Na výraznom zvýšení stavu dlhodobého hmotného majetku sa podieľali predovšetkým 

obce s prírastkom 13 172 mil. Sk, samosprávne kraje s prírastkom 2 429 mil. Sk, a štátne 

rozpočtové organizácie s prírastkom 8 022 mil. Sk.  

Z obežného majetku, ktorého hodnota oproti roku 2006 vzrástla o 5 791 mil. Sk, sa 

výrazne zvýšil krátkodobý finančný majetok o 6 825 mil. Sk. Podieľali sa na tom v 

rozhodujúcej miere štátne rozpočtové organizácie s prírastkom 16 495 mil. Sk, ktorý bo 

korigovaný poklesom vo Fonde národného majetku o 22 457 mil. Sk, ďalej štátne fondy 

s prírastkom 2 419 mil. Sk, Sociálna poisťovňa s prírastkom 2 347 mil. Sk, zdravotné 

poisťovne s prírastkom 2 202 mil. Sk a verejné vysoké školy s prírastkom 2 148 mil. Sk. 

Celkový pokles pohľadávok vrátane návratných finančných výpomocí spôsobila 

predovšetkým Sociálna poisťovňa s poklesom 2 266 mil. Sk. Tento pokles bol kompenzovaný 

zvýšením pohľadávok najmä v zdravotných poisťovniach o 939 mil. Sk.  

Celkové súhrnné pasíva subjektov verejnej správy v roku 2007 vzrástli oproti roku 2006 

o 33 837 mil. Sk, z toho : 

• vlastné zdroje krytia majetku poklesli o 34 549 mil. Sk, 

• cudzie zdroje vzrástli o 68 386 mil. Sk. 
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Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2006  a k 31.12.2007 v netto účtovných  hodnotách (v mil. Sk) 
       
 2006 2007 
  v tom: v tom: 

Druh majetku 
verejná 

správa spolu štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

verejná 
správa spolu štátny 

rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

              
NEOBEŽNÝ  MAJETOK 722 671 263 515 459 156 750 716 270 360 480 356
    nehmotný 8 110 5 964 2 146 9 602 7 159 2 444
    hmotný 439 914 106 301 333 614 463 908 114 323 349 586
    finančný 274 646 151 250 123 396 277 205 148 878 128 327
        
OBEŽNÝ MAJETOK 499 810 317 007 182 803 505 601 333 900 171 701
    zásoby 64 799 63 216 1 583 65 222 63 858 1 364
    pohľadávky 205 168 151 287 53 881 203 325 151 034 32 291
    finančný majetok 226 782 102 501 124 281 233 608 118 998 114 609
    účty časového rozlíšenia 3 061 3 3 058 3 446 10 3 436
        
MAJETOK SPOLU 1 222 481 580 522 641 959 1 256 317 604 260 652 057

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Pasíva verejnej správy k 31.12.2006 a k 31.12.2007 (v mil. Sk)   
       
 2006 2007 
  v tom: v tom: 

Druh pasív 
verejná 

správa spolu štátny 
rozpočet 

ostatné zložky 
verejnej správy

verejná správa 
spolu štátny 

rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

              
VLASTNÉ ZDROJE 494 654 -73 415 568 069 460 104 -108 491 568 595
        
CUDZIE  ZDROJE 727 827 653 937 73 890 796 213 712 751 83 462
        
PASÍVA SPOLU 1 222 481 580 522 641 959 1 256 317 604 260 652 057

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Uvedené prehľady majetku a pasív verejnej správy vychádzajú z údajov agregovaných 

súvah jednotlivých subjektov verejnej správy. Avšak súčasťou súvahy štátnych rozpočtových 

organizácií sú aj aktíva Národného fondu, ktoré obsahujú peňažné prostriedky EÚ, 

ktoré nepokladáme za aktíva verejnej správy. Celkový objem aktív Účtovného strediska 

Sekcie európskych záležitostí MF SR predstavuje 16 548 mil. Sk.  
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3.1. Reálna hodnota vybraných majetkových položiek 

Predpokladané riziká a straty týkajúce sa majetku a záväzkov, ktoré sú známe ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky, zohľadňujú účtovné jednotky (subjekty verejnej správy sú 

účtovnými jednotkami), v zmysle zákona o účtovníctve, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, t.j. k 31.12.2007. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa 

vyjadrujú prostredníctvom : 

• rezerv, 

• opravných položiek, 

• odpisov. 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné položky 

sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku, pričom ak zanikne riziko, opravné 

položky sa zrušia. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.  

V zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem 

pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

nepriamo prostredníctvom  účtovných odpisov. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.  

Rezervy a opravné položky sú špeciálne upravené v zmysle zákona o účtovníctve pre 

účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania, ktoré tvoria rezervy a opravné položky 

iba v rámci podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že vo svojej hlavnej činnosti tieto 

organizácie rezervy a opravné položky netvoria. O predpokladanom znížení hodnoty majetku 

prostredníctvom vytvárania opravných položiek účtujú v rámci hlavnej činnosti len niektoré 

subjekty verejnej správy, a to Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Slovenská 

konsolidačná, a.s. Fond národného majetku uvádza opravné položky v poznámkach, ktoré sú 

súčasťou účtovnej závierky. 

Napriek tejto skutočnosti je dôležité poznať „reálnu hodnotu“ určitých majetkových 

položiek štátu a ostatných zložiek verejnej správy (napr. pohľadávok a majetkových 

podielov), ktoré by poskytovali relevantné informácie pre riadenie verejných financií. 

V súčasnosti však súvaha organizácií nezriadených za účelom podnikania takéto údaje 

neposkytuje, a preto pre účely záverečného účtu verejnej správy za rok 2007 bola vykonaná 

analýza a vyčíslenie „reálnej hodnoty“, nadväzne na rok 2006, len vybraných majetkových 
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položiek a len vybraných subjektov verejnej správy. Výsledok tejto analýzy je uvedený 

v nasledujúcej časti materiálu. 

 

3.2. Vyčíslenie „reálnej hodnoty“ vybraných majetkových položiek 

V tejto časti je vyčíslené precenenie vybraných majetkových položiek v členení na 

hodnoty vykázané v súvahách jednotlivých subjektov verejnej správy a na hodnoty získané 

z precenenia týchto položiek, ktoré bolo vykonané mimo účtovníctva z informácií získaných 

od príslušných správcov týchto majetkových položiek. To umožnilo vyčísliť vybrané 

majetkové položky jednotlivých zložiek verejnej správy v reálnej hodnote. 

Predmetom analýzy a vyčíslenia reálnej hodnoty majetku subjektov verejnej správy za 

rok 2007 boli vybrané objemovo významné majetkové položky finančných aktív, a to 

pohľadávky vrátane návratných finančných výpomocí, dlhodobý a krátkodobý finančný 

majetok. Vyčíslenie reálnej hodnoty majetku vychádzalo z  brutto hodnôt vykázaných  

v súvahách jednotlivých zložiek verejnej správy. Precenenie hodnoty týchto vybraných 

položiek majetku sa týkalo štátnych rozpočtových organizácií, Sociálnej poisťovne, a 

zdravotných poisťovní. Ide o tie zložky verejnej správy, ktoré vo svojich súvahách vykazujú 

najvyššie hodnoty týchto vybraných majetkových položiek. 

 Odhadované zníženie hodnoty majetku verejnej správy za rok 2007 ovplyvnilo 

niekoľko faktorov: 

• precenenie majetkových podielov štátnych rozpočtových organizácií v tých verejných 

podnikoch, ktoré sú v procese konkurzov a likvidácie, a z toho vyplývajúci pokles 

reálnej hodnoty finančného majetku, 

• pokles reálnej hodnoty finančného majetku štátnych rozpočtových organizácií 

z dôvodu precenenia ich majetkových podielov v subjektoch verejnej správy, ktoré 

neboli zriadené za účelom podnikania a dosahovania zisku, 

• pokles reálnej hodnoty zahraničných a domácich pohľadávok a návratných finančných 

výpomocí z dôvodu ich nevymožiteľnosti.  

Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje i korekcie vykázané 

v súvahách, t.j. oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky 

k finančnému majetku a opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli vytvorené vybranými 

subjektami verejnej správy v súlade s platnými predpismi.  



 64

K 31.12.2007 predstavovala reálna hodnota celkového majetku verejnej správy  

1 180 818 mil. Sk. V porovnaní s  brutto hodnotou je reálna hodnota nižšia o odhadnuté 

zníženie hodnoty majetku vo výške 460 400 mil. Sk, z toho zníženie hodnoty majetku 

štátnych rozpočtových organizácií o 223 587 mil. Sk a zníženie hodnoty majetku ostatných 

zložiek verejnej správy o 236 813 mil. Sk.  

V porovnaní s netto hodnotou majetku verejnej správy z účtovníctva je reálna hodnota 

majetku verejnej správy nižšia o 75 499 mil. Sk. Pritom odhadnutá reálna hodnota majetku 

štátnych rozpočtových organizácií je oproti netto hodnote nižšia o 53 161 mil. Sk z dôvodu 

prehodnotenia návratnosti pohľadávok a zníženia ich hodnoty o 48 866 mil. Sk. Odhadnutá 

reálna hodnota majetku ostatných zložiek verejnej správy je v porovnaní s netto hodnotou 

majetku z účtovníctva nižšia o 22 338 mil. Sk z dôvodu prehodnotenia vymožiteľnosti 

pohľadávok na poistnom v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a pohľadávok 

z privatizácie a dlhodobého finančného majetku vo FNM SR. 

Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2007 v reálnych hodnotách (v mil. Sk)    
 brutto hodnota zníženie hodnoty reálna hodnota 

v tom: v tom: v tom: 

Druh majetku verejná 
správa 
spolu 

štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

verejná 
správa 
spolu 

štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

verejná 
správa spolu štátny 

rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

                        
NEOBEŽNÝ  
MAJETOK 1 091 002 440 785 650 217 -349 818 -174 398 -175 420 741 184 266 387 474 797
    nehmotný  20 205 14 613 5 592 -10 618 -7 474 -3 144 9 587 7 139 2 448
    hmotný   793 568 277 294 516 274 -331 774 -165 100 -166 674 461 794 112 194 349 600
    finančný   277 229 148 878 128 351 -7 426 -1 824 -5 602 269 803 147 054 122 749
                      
OBEŽNÝ 
MAJETOK  550 216 333 901 216 315 -110 582 -49 189 -61 393 439 634 284 712 154 922
    zásoby   65 217 63 857 1 360 -323 -323 0 64 894 63 534 1 360
    pohľadávky  247 910 151 036 96 874 -110 227 -48 866 -61 361 137 683 102 170 35 513
    finančný majetok  233 642 118 998 114 644 -32 0 -32 233 610 118 998 114 612
    účty časového 
rozlíšenia 3 447 10 3 437 0 0 0 3 447 10 3 437
                        
MAJETOK SPOLU   1 641 218 774 686 866 532 -460 400 -223 587 -236 813 1 180 818 551 099 629 719

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobnejšie informácie o vyčíslení reálnej hodnoty majetku jednotlivých zložiek 

verejnej správy sú uvedené v druhej a tretej časti materiálu.  

Najvýznamnejšou zložkou verejnej správy z hľadiska hodnoty majetku sú štátne 

rozpočtové organizácie, ktorých podiel na brutto hodnote majetku celej verejnej správy 
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predstavuje 47,2 %. Stručný prehľad o tomto majetku v brutto hodnote a po precenení 

v reálnej hodnote poskytuje nasledujúca tabuľka. 

    Precenenie aktív štátneho rozpočtu k 31. 12. 2007 (v mil. Sk) 
v tom: 

  

účtovný stav 
k 31.12.2007 

brutto 

zníženie 
hodnoty spolu

zohľadnené v 
účtovníctve 
(korekcie) 

nezohľadnené v 
účtovníctve  

reálna hodnota k 
31.12.2007 

            

 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 440 785 -174 398 -170 425 -3 973 266 387

  nehmotný 14 613 -7 474 -7 454 -20 7 139

  hmotný 277 294 -165 100 -162 971 -2 129 112 194

  finančný 148 878 -1 824 0 -1 824 147 054

            

 OBEŽNÝ MAJETOK 333 901 -49 189 -1 -49 188 284 712

  zásoby 63 857 -323 0 -323 63 534

  pohľadávky 151 036 -48 866 -1 -48 865 102 170

  finančný majetok 118 998 0 0 0 118 998

  účty časového rozlíšenia 10 0 0 0 10

            

 SPOLU 774 686 -223 587 -170 426 -53 161 551 099

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Ostatné zložky verejnej správy (bez štátnych rozpočtových organizácií) vykázali vo 

svojich súvahách k 31.12.2007 celkový majetok v brutto hodnote 866 532 mil. Sk, čo 

predstavuje 52,8 % majetku celej verejnej správy, ale jeho reálna hodnota je odhadnutá na 

629 719 mil. Sk. Podrobnejší prehľad o týchto hodnotách poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Pretože predmetom zreálnenia účtovného precenenia majetku v súvahách neboli majetkovo 

významné zložky verejnej správy – obce a vyššie územné celky, je možné predpokladať, že 

v skutočnosti je uvedená reálna hodnota majetku ešte nižšia. 
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Precenenie aktív ostatných zložiek verejnej správy k 31.12.2007 (v mil. Sk) 

v tom: 

Druh majetku účtovný stav 
k 31.12.2007 

brutto 

zníženie 
hodnoty 

spolu 

zohľadnené 
v 

účtovníctve 
nezohľadnené 
v účtovníctve  

reálna 
hodnota k 

31.12.2007 
            
NEOBEŽNÝ  MAJETOK 650 217 -175 420 -169 841 -5 579 474 797
z toho:           
  DLHODOBÝ FINANĆNÝ MAJETOK 128 351 -5 602 -23 -5 579 122 749
          Sociálna poisťovňa 0 0 0 0 0
          zdravotné poisťovne 376 -9 -9 0 367
          FNM SR 45 603 -5 579 0 -5 579 40 024
          ostatné zložky 82 372 -14 -14 0 82 358
            
OBEŽNÝ MAJETOK 216 315 -61 393 -44 616 -16 777 154 922
z toho:            
  POHĽADÁVKY 96 874 -61 361 -44 584 -16 777 35 513
          Sociálna poisťovňa 43 014 -33 414 -28 025 -5 389 9 600
          zdravotné poisťovne 20 346 -12 173 -7 058 -5 115 8 173
          FNM SR 6 488 -6 273 0 -6 273 215
          ostatné zložky 27 026 -9 501 -9 501 0 17 525
            
  KRÁTKODOBÝ FINANĆNÝ MAJETOK 114 644 -32 -32 0 114 612
          Sociálna poisťovňa 17 345 0 0 0 17 345
          zdravotné poisťovne 9 387 0 0 0 9 387
          FNM SR 33 931 0 0 0 33 931
          ostatné zložky 53 981 -32 -32 0 53 949
MAJETOK SPOLU 866 532 -236 813 -214 457 -22 356 629 719

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V rámci vyčíslenia reálnej hodnoty majetku verejnej správy neboli prehodnocované 

i podiely subjektov verejnej správy v iných subjektoch verejnej správy, ako i pohľadávky 

jednotlivých subjektov verejnej správy voči iným subjektom verejnej správy. Uvedené vzťahy 

by mali byť predmetom vzájomnej konsolidácie. Zníženie hodnoty majetku verejnej správy 

o takéto finančné aktíva by neovplyvnilo hodnotu čistého majetku verejnej správy, keďže táto 

úprava sa prejaví i v znížení pasív v tej istej hodnote. Zníženie aktív, ktoré podliehajú 

konsolidácii v roku 2007 by predstavovalo hodnotu 14 437 mil. Sk.  

Na druhej strane je potrebné upozorniť, že v hodnotení  niektorých položiek majetku 

(hlavne dlhodobé finančné investície) nebola zohľadnená reálna hodnota vyššia ako 

účtovná. Dôvodom je jednak uplatnenie princípu opatrnosti, ale najmä obmedzené objektívne 

informácie vzhľadom na relatívne nízku obchodovateľnosť cenných papierov na burze. 
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4. Prehľad o stave a vývoji dlhu verejnej správy 
 

4.1. Vývoj a štruktúra maastrichtského dlhu6) v roku 2007  

K 31.12.2007 dosiahol maastrichtský dlh hodnotu 543 851 mil. Sk, čo predstavuje 

29,4 % hrubého domáceho produktu (pri HDP 1 851 78 mil. Sk). Napriek medziročnému 

zvýšeniu dlhu o 38 652 mil. Sk, jeho pomer k HDP oproti roku 2006 (30,4 %) poklesol 

o 1,0 p. b., čím sa aj v roku 2007 potvrdilo trvalé a bezproblémové plnenie maastrichtského 

kritéria pre stav zadlženosti verejnej správy (povolené je maximálne 60 % HDP). Zníženie 

tohto pomeru oproti roku 2006 bolo dosiahnuté vďaka rýchlejšiemu rastu HDP (o 11,6 %) 

ako bol rast dlhu (o 7,7 %).  

Vývoj maastrichtského dlhu v roku 2007 negatívne ovplyvnili tieto skutočnosti: 

• schodok štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a ďalšie požiadavky na cudzie zdroje 

vyplývajúce z riadenia dlhu a likvidity v priebehu uplynulého roka, ktoré vyvolali 

potrebu  

- emitovať štátne dlhopisy v menovitej hodnote 105 720 mil. Sk, 

- prijať úvery v hodnote 2 895 mil. Sk, 

• zvýšenie vkladov na účtoch dobrovoľných klientov Štátnej pokladnice o 143 mil. Sk, 

• zvýšenie dlhu vyšších územných celkov o 2 748 mil. Sk. 

Pozitívny vplyv na vývoj maastrichtského dlhu mali najmä tieto skutočnosti: 

• splátky záväzkov zo štátnych dlhopisov v menovitej hodnote 54 300 mil. Sk, 

• splátky úverov v štátnom dlhu v hodnote 14 198 mil. Sk, 

• vývoj kurzu slovenskej koruny, ktorý zabezpečil zníženie štátneho dlhu 

o 3 462 mil. Sk, 

• splátka záväzkov z dlhopisov FNM a prevzatého dlhu z rizikových záruk vo výške 

282 mil. Sk, 

• zníženie konsolidovaného dlhu obcí o 196 mil. Sk, 

• zníženie dlhu ostatných zložiek verejnej správy o 27 mil. Sk, 

• ostatné zmeny v štátnom dlhu s pozitívnym vplyvom 389 mil. Sk. 

                                                 
6) Podľa metodiky Európskej komisie, ktorá jednotne vymedzuje verejný dlh pre hodnotenie jeho pomeru 
k hrubému domácemu produktu podľa maastrichtských kritérií, predstavuje maastrichtský dlh SR ku koncu roka 
2007 nesplatenú konsolidovanú menovitú hodnotu dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov 
a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a 
prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. 

 



 68

Maastrichtský dlh bol k 31.12.2007 financovaný predovšetkým dlhopismi v menovitej 

hodnote 486 140 mil. Sk, ktorých pôvodná splatnosť je dlhšia ako jeden rok. Bankové úvery 

a ostatné dlhové nástroje dosiahli hodnotu 57 711 mil. Sk, z ktorých len 1 100 mil. Sk bolo 

krátkodobých. Z hľadiska meny je maastrichtský dlh zo 72,1% v slovenských korunách, 

27,4 % je v EUR a len 0,5 % pripadá na iné meny. 

Štruktúru maastrichtského dlhu podľa jednotlivých subjektov verejnej správy poskytuje 

nasledujúci prehľad: 

Maastrichtský dlh v rokoch 2006 a 2007 v mil. Sk   
    

Subjekty verejnej správy k 
31.12.2006 

k 
31.12.2007 Zmena 

a 1 2 3=(2 - 1) 
Ústredné rozpočtové organizácie 485 834 522 243 36 409
v tom: štátny dlh      1) 464 862 522 243 57 381
            prevzatý dlh z rizikových štátnych záruk 20 972 0 -20 972
Fond národného majetku 3 854 3 572 -282
Slovenský pozemkový fond 0 0 0
Slovenská konsolidačná, a.s. 0 0 0
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 0 0 0
Ústav pamäti národa 0 0 0
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 0 0 0
Verejné vysoké školy 21 13 -8
Slovenská televízia 0 0 0
Slovenský rozhlas 21 13 -8
Príspevkové organizácie štátne (50%) 11 9 -2
Vyššie územné celky 3 586 6 334 2 748
Príspevkové organizácie VÚC (50%) 17 15 -2
Obce 23 398 25  135 1 737
Príspevkové organizácie obcí (50%) 14 11 –3
Zdravotné poisťovne 4 0 -4
Sociálna poisťovňa 0 0 0
Verejná správa spolu - nekonsolidované 516 760 557 345 40 585
konsolidácia      2) -11 561 -13 494 -1 933
Verejná správa spolu - konsolidované 505 199 543 851 38 652
Hrubý domáci produkt v b.c.   1 659 573 1 851 787 215 524
% maastrichtského dlhu z HDP 30,44 29,37 -1,07
1) bez záväzkov ARDAL-u voči Štátnej pokladnici a derivátov (SWAP) 151 882 151 734 -148
2) Konsolidácia predstavuje nesplatené pôžičky poskytnuté zo štátneho rozpočtu mestu Košice (399 mil. Sk), 
mestu Žilina (1 356 mil. Sk) a zo Štátneho fondu rozvoja bývania obciam (11 739 mil. Sk). Oproti roku 2006 sa 
konsolidácia zvýšila o 1 933 mil. Sk najmä v dôsledku poskytnutia ďalších úverov obciam na bytovú výstavbu. 
 

Zdroj: Súvahy jednotlivých subjektov verejného rozpočtu za roky 2006 a 2007, 
 Výkazy FinFAP 7-04 jednotlivých subjektov verejnej správy za roky 2006 a 2007, 
Evidencia štátnych dlhopisov a úverov v menovitej hodnote vedená Agentúrou pre riadenie dlhu 
a likvidity za roky 2006 a 2007, 
Evidencia prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk vedená Ministerstvom financií SR za roky 2006 
a 2007. 
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4.1.1. Dlh ústredných rozpočtových organizácií 
 

Maastrichtský dlh je z 96 % tvorený dlhom, ktorého nositeľom sú ústredné rozpočtové 

organizácie a ktorý je v správe Ministerstva financií SR vo výške 522 243 mil. Sk. Z tejto 

sumy predstavujú záväzky zo štátnych dlhopisov v menovitej hodnote a prijaté úvery hodnotu 

521 246 mil. Sk. Zostávajúcich 997 mil. Sk predstavujú vklady dobrovoľných klientov 

v Štátnej pokladnici SR.  

Štruktúra dlhu ústredných rozpočtových organizácií v rokoch 2006 a 2007 v mil. Sk 

Dlhový nástroj 31.12.2006 31.12.2007 Zmena stavu 

Štátne dlhopisy 436 398 485 142 48 744

Bankové a iné úvery 48 582 36 104 -12 478

Vklady do Štátnej pokladnice SR 854 997 143

Spolu dlh  485 834 522 243 36 409
Zdroj: Ministerstvo financií SR  

 

Dlh ústredných rozpočtových organizácií vyčíslený v metodike Európskej komisie sa 

odlišuje od tzv. štátneho dlhu, ktorý sa vyčísľuje vrátane záväzkov z časového rozlíšenia 

niektorých položiek pasív (napríklad akruálne úroky, emisné ážiá a disážiá, alikvotné úrokové 

rozdiely) a ostatných korigujúcich položiek (záväzky z anonymných vkladov, záväzky 

z refinančného systému). Podrobný prehľad o stave štátneho dlhu, jeho vývoji a príjmoch 

a výdavkoch spojených s jeho obsluhou je v knihe II. v časti 4 Štátne aktíva a pasíva. 

4.1.2. Dlh ostatných subjektov verejnej správy 

Ostatné subjekty verejnej správy prispievajú do maastrichtského dlhu sumou 

21 608 mil. Sk, ktorá je už znížená o 13 494 mil. Sk z dôvodu konsolidácie, t.j. eliminácie 

dlhu vzniknutého pôžičkami medzi subjektami verejnej správy. Bez akýchkoľvek úverov 

a pôžičiek boli ku koncu roka 2007 štátne fondy, Slovenský pozemkový fond, Slovenská 

konsolidačná, a.s., Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne 

a Slovenská televízia. 

Dlh Fondu národného majetku SR predstavuje 3 572 mil. Sk, z ktorého 497 mil. Sk je 

zostatok neuhradených záväzkov voči obyvateľstvu, ktoré vznikli z emisie dlhopisov FNM 
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v roku 1996, a 3 075 mil. Sk sú prevzaté rizikové záruky FNM podľa § 30 zákona 

č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby. 

Dlh verejných vysokých škôl predstavujú dlhodobé bankové úvery v hodnote 12 mil. Sk 

a krátkodobé návratné finančné výpomoci 1 mil. Sk. Dlh verejných vysokých škôl vykazuje 

od roku 2003 každoročný pokles. 

Dlh Slovenského rozhlasu predstavuje zahraničný úver vo výške 13 mil. Sk.  

Vyššie územné celky vykázali dlh vo výške 6 334 mil. Sk. Tvoria ho bankové úvery vo 

výške 4 280 mil. Sk, ktoré prijal Bratislavský samosprávny kraj 81 mil. Sk,  Košický 

samosprávny kraj 411 mil. Sk, Banskobystrický samosprávny kraj 633 mil. Sk, Nitriansky 

samosprávny kraj 324 mil. Sk, Žilinský samosprávny kraj 159 mil. Sk, Trenčiansky 

samosprávny kraj 354 mil. Sk, Trnavský samosprávny kraj 1 360 mil. Sk a Prešovský 

samosprávny kraj 958 mil. Sk. Druhou zložkou dlhu sú investičné dodávateľské úvery na 

výstavbu ciest vo výške 2 054 mil. Sk, z ktorých 560 mil. Sk patrí Žilinskému 

samosprávnemu kraju, 553 mil. Sk Prešovskému samosprávnemu kraju a 941 mil. Sk 

Košickému samosprávnemu kraju. Z hľadiska splatnosti ide o dlhodobé úvery. Z hľadiska 

meny je celkový dlh VÚC zo 72,5 % v slovenských korunách a z 27,5 % v EUR. Oproti stavu 

v roku 2006 sa celkový dlh VÚC zvýšil o 2 748 mil. Sk (o 76,6 %).  

Dlh obcí dosiahol 25 135 mil. Sk a oproti stavu v roku 2006 sa zvýšil o 1 737 mil. Sk (o 

7,4 %). Ku koncu roka 2007 bol dlh obcí tvorený predovšetkým bankovými úvermi a inými 

pôžičkami v hodnote 24 634 mil. Sk, z ktorých 11 739 mil. Sk poskytol Štátny fond rozvoja 

bývania a 1 755 mil. Sk štátny rozpočet (399 mil. Sk je nesplatený zostatok úveru mestu 

Košice, 1 356 mil. Sk mestu Žilina vo forme návratnej finančnej výpomoci v súvislosti 

s výstavbou automobilky KIA a podporou vlády SR pri budovaní infraštruktúry). Úvery 

poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zo štátneho rozpočtu podliehajú konsolidácii. 

Dlh príspevkových organizácií štátu a príspevkových organizácií VÚC je tvorený 

v plnej výške finančným lízingom. Na dlhu príspevkových organizácií obcí sa z väčšej časti 

podieľa finančný lízing, zvyšok tvoria bankové úvery. 
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4.2. Riadenie štátneho dlhu 

4.2.1. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 
  

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity bola zriadená zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý vymedzuje základný rámec jej 

činností, kompetencií a zodpovedností. Jej činnosť významne determinuje tiež zákon č. 

386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. 

o Štátnej pokladnici. ARDAL je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s 

cennými papiermi podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z hľadiska právnej formy je ARDAL rozpočtovou organizáciou podľa zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

súlade s týmto zákonom je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet 

prostredníctvom kapitoly MF SR. 

 

4.2.2. Refinančný systém a riadenie likvidity 
 

V zmysle zákona č. 291/2002 o Štátnej pokladnici je možné dočasne voľnými 

peňažnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu, 

financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu štátu. V súlade so zákonom sú realizované 

finančné operácie prostredníctvom refinančného systému, ktorým sa zabezpečuje prevod 

otvorenej likviditnej a  úrokovej pozície Štátnej pokladnice na MF SR, ktoré je osobitným 

klientom pre činnosti súvisiace so štátnym dlhom. ARDAL zodpovedá za riadenie štátneho 

dlhu, likvidity a rizík, ako aj za efektívne zhodnocovanie dočasne voľných peňažných 

prostriedkov.  

V roku 2007 boli na medzibankovom trhu uskutočňované najmä krátkodobé depozitá 

s komerčnými bankami v mene MF SR v súlade s úverovými limitmi stanovenými MF SR na 

jednotlivé domáce a zahraničné komerčné banky.  

Za účelom zabezpečenia likvidity v priebehu roka boli uzatvorené na účet MF SR 

depozitá (refinančné obchody) s komerčnými bankami za priemernú úrokovú sadzbu 3,71 % 

p.a., prijaté zdroje od ŠP boli za 2,57 % p.a. a repo obchody s komerčnými bankami 

v domácej mene za priemernú úrokovú sadzbu 3,66 % p.a. (vážená hodnotou a splatnosťou).  

Ministerstvo financií SR v rámci svojej zodpovednosti efektívneho zhodnocovania 

dočasne voľných finančných zdrojov malo v domácej mene zhodnotených k 31.12.2007 na 
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medzibankovom trhu 47 945,0 mil. Sk za priemernú úrokovú sadzbu 4,06 % p.a. (vážená 

hodnotou a splatnosťou). Tieto finančné zdroje boli zhodnocované prevažne 

v dvojtýždňových depozitách. Okrem korunových prostriedkov malo MF SR zhodnotených 

aj 101,5 mil. EUR s dobou splatnosti do 6 mesiacov a 414,2 mil. EUR do 7 mesiacov. Na 

krytie krátkej pozície štátneho dlhu a na krytie dosiahnutého deficitu sa k 31.12.2007 

využívalo zo ŠP približne 103 800 mil. Sk. 

V roku 2007 ARDAL v mene MF SR zhodnocovala v slovenských korunách priemerný 

denný objem približne 40 000 mil. Sk za úrokovú sadzbu 4,06 % p.a. Finančné zdroje v EUR 

boli zhodnocované na medzibankovom trhu v priemernom dennom objeme  554 mil. EUR s 

priemernou úrokovou sadzbou 3,98 % p.a. Refinancovanie z medzibankového trhu v domácej 

mene bolo na úrovni 3,71 % p.a. v priemernom dennom objeme približne 4 000 mil. Sk. 

 
4.2.3. Stratégia riadenia štátneho dlhu 

 
V roku 2007 vláda Slovenskej republiky schválila novú Stratégiu riadenia štátneho dlhu 

na obdobie 2007 – 2010. Nová stratégia riadenia štátneho dlhu nadväzuje na stratégiu pre 

roky 2003 – 2006. Po zohľadnení existujúcich rizík súvisiacich so štruktúrou a parametrami 

štátneho dlhu a po zohľadnení výsledkov súčasného systému riadenia dlhu a likvidity, 

zámerom stratégie je aj naďalej zachovať hlavné ciele sformulované v predchádzajúcej 

stratégii, a to zabezpečiť likviditu a prístup na trh pre financovanie potrieb štátu 

transparentným, obozretným a nákladovo úsporným spôsobom, za predpokladu udržania rizík 

obsiahnutých v dlhu na akceptovateľnej úrovni. 

V roku 2007 sa naviazalo na procesy riadenia štátneho dlhu a postupovalo sa tak, aby 

boli udržané dosiahnuté ukazovatele stanovené v schválenej novej stratégii riadenia štátneho 

dlhu. Išlo najmä o: 

• zníženie počtu nových emisií štátnych cenných papierov a štandardizovanie 

veľkosti jednotlivých emisií, 

• postupné zvyšovanie krytia štátneho dlhu v zahraničných menách (EUR) v pomere 

k slovenským korunám, 

• zlepšenie transparentnosti zámerov emitenta a jeho komunikácie s investormi 

a finančnými trhmi, 

• optimalizáciu nákladov (výdavkov) štátneho rozpočtu na obsluhu štátneho dlhu, 
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• dodržanie priemernej splatnosti portfólia štátnych cenných papierov a durácie 

portfólia štátnych cenných papierov a súčasné zavedenie sledovania a dodržiavania 

limitov pre refinančné a úrokové riziko. 

 

Na rozdiel od predchádzajúcej stratégie, nová schválená stratégia stanovila 

monitorovanie a vyhodnocovanie refinančného a úrokového rizika pomocou benchmarkových 

ukazovateľov, ktoré sa používajú v niektorých iných krajinách pri riadení dlhu. Ide 

o ukazovatele kumulatívnej splatnosti a precenenia, ktoré presnejšie interpretujú riziká 

vyplývajúce z refinancovania a preceňovania štátneho dlhu. Dodržanie limitov týchto 

ukazovateľov pozitívne vplýva aj na vývoj priemernej splatnosti a durácie, ktoré sa od roku 

2007 sledujú ako sekundárne veličiny.  

V roku 2007 bola emisná politika v súlade so stratégiou. Boli otvorené dve nové emisie 

štátnych dlhopisov (3 ročný s nulovým kupónom a 10 ročný s fixným kupónom). Pri 

obidvoch emisiách bola menovitá hodnota 40 000 mil. Sk. Splatnosť nových štátnych 

dlhopisov bola určená na základe profilu splatnosti štátneho dlhu v jednotlivých rokoch. 

V roku 2007 bolo na domácom kapitálovom trhu celkovo otvorených  6 emisií štátnych 

dlhopisov. Pre porovnanie v roku 2002 bolo na trh uvedených 25 emisií a v roku 2003 21 

emisií štátnych dlhopisov. 

V súlade so zámerom uvedeným v stratégii riadenia dlhu vydať každý rok jeden 

Eurobond, v roku 2007 Slovensko emitovalo dlhopis na európskom trhu. Vydaný dlhopis mal 

dobu do splatnosti 10 rokov. Nominálna hodnota dlhopisu je 1 000 mil. EUR a pevná úroková 

sadzba kupónu je 4,38 % p.a. Dlhopisy boli predané bez rizikovej prirážky voči trhovej 

úrokovej sadzbe (Mid-swap+0), a  to sa s výnimkou Slovinska (člen eurozóny) nepodarilo 

žiadnej z krajín strednej a východnej Európy. Cenová úroveň bola podobná, akú dosahuje 

Grécko a Taliansko (krajiny eurozóny s lepším ratingom ako má SR) pričom riziková prirážka 

napríklad Maďarska bola na úrovni + 0,17 % p.a.  Slovensko si požičalo finančné zdroje len o 

0,26 % p.a. drahšie ako si požičiava nemecká vláda. (Predchádzajúca desaťročná emisia bola 

drahšia o 0,33 % p.a.).  

Dopyt dosiahol viac ako 4 000 mil. EUR a je v podmienkach SR  historicky najvyšší. Po 

prvýkrát sa podarilo tieto dlhopisy predať aj do krajín, ktoré v minulosti kvôli najmä 

investičnému riziku tradične nekupovali slovenský štátny dlh. Napríklad investori z 

Francúzska kúpili 18%, z krajín Beneluxu 16 %, z Írska 6%, Fínska 5%. Emisiu aranžovali 
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pre SR v spolupráci s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) banky Morgan 

Stanley a Société Générále.  

V roku 2007 MF SR prostredníctvom ARDAL pokračovalo v štandardnej komunikácii 

s finančnými trhmi a investormi doma aj v zahraničí. V závere roka bol schválený 

a zverejnený záväzný harmonogram vydávania štátnych cenných papierov na rok 2008.  

Celková priemerná úroková sadzba novo emitovaných štátnych dlhopisov na domácom 

trhu oproti roku 2006 mierne vzrástla z 4,06 % p.a. na 4,16 % p.a.  V medziročnom porovnaní 

trhových úrokových sadzieb sa tak podarilo udržať náklady štátnych dlhopisov na približne 

rovnakej úrovni, a to napriek nárastu úrokových sadzieb a podstatnému zvýšeniu výnosov 

dlhopisov na sekundárnom trhu. 

K 31.12.2007 bola priemerná úroková sadzba „živého“ portfólia nesplatených štátnych 

dlhopisov denominovaných v slovenských korunách vážená hodnotou 4,36 % p.a., štátnych 

dlhopisov denominovaných v EUR 4,80 % p.a. a celého portfólia 4,46 % p.a. (pokles 

z hodnoty 4,84 % p.a. z konca roka 2006). 

Schválený rozpočet výdavkov klienta štátny dlh na hotovostnom princípe na rok 2007 

bol 32 992,0 mil. Sk. Rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený na 30 172,9 

mil. Sk. Reálne k 31.12.2007 boli realizované výdavky v sume 29 998,6 mil. Sk.  

V priebehu roka 2007 bola z ušetrených finančných prostriedkov rozpočtovými 

opatreniami použitá suma 2 819,1 mil. Sk. 

V priebehu roku 2007 sa uskutočnilo predčasné splatenie 3 vládnych úverov od 

domácich bánk a pri jednom domácom úvere boli upravené úverové podmienky, čím bolo 

ušetrených spolu približne 71,3 mil. Sk 

Pre udržiavanie refinančného a úrokového rizika na akceptovateľnej úrovni bol 

schválením novej stratégie zavedený systém monitorovania a vyhodnocovania uvedených 

rizík podobný ako v iných krajinách eurozóny, a to zavedením limitu kumulatívnej splatnosti 

a precenenia v jednom roku a limitu kumulatívnej splatnosti a precenenia  do 5 rokov.  

V prípade refinančného rizika je strategickým zámerom dodržiavanie limitu 

kumulatívnej splatnosti v jednom roku na 22,5 % celkového dlhu a limit kumulatívnej 

splatnosti na najbližších 5 rokov na 60 % celkového dlhu. 
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V prípade rizika z precenenia je limit na precenenie štátneho dlhu v prvom roku 

stanovený na úrovni 25 % celkového dlhu a kumulatívne za 5 rokov na úrovni  65 % 

celkového dlhu. 

Dodržanie limitov týchto ukazovateľov pozitívne vplýva aj na vývoj priemernej 

splatnosti a durácie, ktoré sa od roku 2007 sledujú ako sekundárne veličiny. 

Rozloženie splatnosti na dlhšie obdobie a predĺženie durácie prináša elimináciu 

refinančného rizika dlhu SR a zníženie citlivosti na zmenu trhových úrokových sadzieb, čo 

umožní celkové zlepšenie podmienok krytia štátneho dlhu a stabilizáciu výdavkov. 

V dôsledku vydania 1 000 mil. emisie Eurobondu v roku 2007 sa k 31.12.2007  dosiahol 

podiel štátneho dlhu (portfólio dlhopisov) v slovenských korunách k zahraničným menám 

v súlade s novou stratégiou, a to 76 % ku 24 %.  

 

 

 

 

 


