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NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
KAPITOLY ŠTÁTNY DLH ZA ROK 2002 

 
  
 Podľa § 50 zákona NR SR č.303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov a smernice Ministerstva financií na vypracovanie návrhov 

záverečných účtov rozpočtových kapitol a štátnych fondov za rok 2002 rozpočtová 

kapitola Štátny dlh č.47 predkladá návrh záverečného účtu za rok 2002. 

Návrh záverečného účtu kapitoly Štátny dlh má tieto časti:  

- výsledky hospodárenia kapitoly ( hodnotiaca časť ) 

- financovanie štátneho dlhu 

- tabuľková časť ( číselné zostavy ). 

 V kapitole Štátny dlh boli dodržané v hodnotenom roku všetky záväzné 

ukazovatele stanovené štátnym rozpočtom a uplatňované v priebehu roka regulačné 

opatrenia určené Ministerstvom financií.  

 Podrobnejší prehľad o hospodárení, vyhodnotenie konkrétnych výsledkov 

rozpočtu kapitoly, úpravy schváleného rozpočtu ako aj ďalšie údaje týkajúce sa 

financovania štátneho dlhu a štátneho rozpočtu tvoria obsah ďalších časti 

záverečného účtu.  
 
I. Výsledky hospodárenia kapitoly 
 

    Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2001 Z.z. z 29. decembra 

2001 o štátnom rozpočte na rok 2002 boli schválené rozpočtové príjmy a výdavky 

jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2002. Pre rozpočtovú kapitolu 47 – 

Štátny dlh boli určené nasledovné záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu: 
Príjmy celkom ..............................................................................3 224,0 mil. Sk 
Výdavky celkom ........................................................................ 27 642,4 mil. Sk 
z toho: 

- bežné výdavky ..................................................................27 642,4 mil. Sk 
 Schválené výdavky v priebehu roka boli upravované piatimi rozpočtovými 

opatreniami. Rozpočtové opatrenia číslo I, II, IV boli povoleným prekročením limitu 

výdavkov v súlade s § 11 zákona o štátnom rozpočte na rok 2002, ktorými sa riešili 

úhrady výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných v roku 2001 na účely 

reštrukturalizácie vybraných bánk v celkovej sume 12 108,9 mil. Sk. Čerpanie 

rozpočtových prostriedkov ovplyvnili tiež rozpočtové opatrenia číslo III a V, na 
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základe ktorých boli kapitole v roku 2002 viazané výdavky v celkovej sume 4 000,0 

mil. Sk.  
Rozpočtové opatrenia vykonané v kapitole Štátny dlh v r. 2002 

1. Listom č.1220/2002-93 zo dňa 22.1.2002 Ministerstvo financií SR upravilo 

záväzné ukazovatele v rozpočte kapitoly o + 8 327,4 mil. Sk. Týmto 

rozpočtovým opatrením sa riešila úhrada výnosov, splatných v prvom 

štvrťroku 2002, zo štátnych dlhopisov vydaných v roku 2001 na účely 

reštrukturalizácie vybraných bánk. 

 
2. Listom č.14061/2002-93 Ministerstvo financií SR upravilo záväzné 

ukazovatele v rozpočte kapitoly Štátny dlh o + 3 304,6 mil. Sk, čím sa riešila 

úhrada výnosov zo štátnych dlhopisov, ktoré vydalo Ministerstvo financií 

v roku 2001 na účely reštrukturalizácie vybraných bánk. 

 

3. Listom č.17029/2002-93 Ministerstvo financií SR na základe splnomocnenia 

v časti D.1 uznesenia vlády SR č.790 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 

a podľa §14 zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
viazalo finančné prostriedky v rozpočte kapitoly Štátny dlh o - 3 000,0 mil. Sk. 

 

4. Listom č.17350/2002-93 Ministerstvo financií SR na základe splnomocnenia 

v časti D.1 uznesenia vlády SR č.790 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002, 

v súlade s § 11 ods.2 písm. d) a ods.4 písm. g) zákona č.586/2001 Z.z. 

o štátnom rozpočte na rok 2002 upravilo záväzne ukazovatele v rozpočte 

kapitoly Štátny dlh SR o + 476,9 mil. Sk. 

 

5. Listom č.21095/2002-93 Ministerstvo financií SR na základe splnomocnenia 

v časti D.1 uznesenia vlády SR č.790 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002, 

v súlade s § 3 zákona č.586/2001 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2002 

a podľa § 14 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
viazalo finančne prostriedky v rozpočte kapitoly Štátny dlh o - 1 000,0 mil. Sk.     

    
 Príjmy 

 Zákonom Národnej rady SR č. 586/2001 Z.z. celkové príjmy kapitoly Štátny dlh 

boli stanovené sumou 3 224,0 mil. Sk a to v štruktúre: úroky z domácich 

a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov - 1 224,0 mil. Sk a príjmy zo splácania 
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úverov a pôžičiek – 2 000,0 mil. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 

2001 je to viac o 2 212,5 mil. Sk. Skutočne dosiahnutých 7 772,1 mil. Sk predstavuje 

plnenie schváleného rozpočtu na 241,1 %. Vyššie plnenie príjmov bolo ovplyvnené 

splátkou časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii v zmysle 

Mandátnej zmluvy medzi MF SR a spoločnosťou FID GROUP. Tieto príjmy 

eliminovali výpadok niektorých rozpočtovaných príjmov v inej oblasti štátneho 

rozpočtu.  

 Príjmy kapitoly pozostávali taktiež z kreditných úrokov plynúcich  z peňažných 

prostriedkov uložených na účtoch štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív 

a úverových operácií na súhrnnom účte štátu vedenom v Národnej banke Slovenska, 

úroky z revolvingového úveru poskytnutého slovenskej pobočke ČSOB a.s., úroky zo 

zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov štátu ako aj z ostatných príjmov. 

 Časové plnenie príjmov kapitoly podľa jednotlivých štvrťrokov v priebehu roku 

2002 bolo nasledovné: v I. štvrťroku – 361,1 mil. Sk, v II. – 357,0 mil. Sk, v III. – 

6 599,9 mil. Sk a v IV. – 454,1 mil. Sk. Najvyšší podiel príjmov pripadá na III. štvrťrok. 

V tomto období bola pripísaná na príjmový účet kapitoly zo štátnych finančných aktív 

časť deblokovanej pohľadávky Slovenskej republiky v Ruskej federácii. Súhrnný 

prehľad o plnení jednotlivých rozpočtových príjmov kapitoly Štátny dlh v porovnaní so 

schváleným rozpočtom v roku 2002 poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke:  
                                                                                     (v mil. Sk) 

Položka Rozpočet 
r. 2002 

Skutočnosť 
r. 2002 

Príjem zo splátky úrokov v tuzemsku 1 000,0 1 476,5 
- úroky z domácich vkladov 300,0 600,7 
- úroky z revolvingového úveru 700,0 808,9 
- úroky z návratnej fin.výpomoci /ŽSR/   55,4 
- úroky z návratnej fin.výpomoci /Košice/   11,5 
Príjem zo splátky úrokov zo 
zahr.úverov 224,0 140,2 
- úroky z VÚ civil 0,0 19,4 
- úroky z deblokacii VÚ  224,0 120,2 
- úroky z CDZ  0,0 0,6 
Príjem zo splácania úverov a pôžičiek 2 000,0 6 139,8 
Ostatné príjmy   0,2 
Úroky z omeškania   15,4 
Príjmy spolu 3 224,0 7 772,1 
 
  Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov  dosiahli 1 476,5 mil. Sk, čo 

predstavuje plnenie na 147,7 %.  Na ich priaznivom plnení sa podieľali kreditné úroky 

z úročenia súhrnného evidenčného účtu štátu, ktorý sa úročil v roku 2002 aktuálnou 

jednodňovou sterilizačnou sadzbou NBS v zmysle „Zmluvy o vedení súhrnného 
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evidenčného účtu štátu Slovenskej republiky“ zo dňa 23.03.1998 a podpísanej 

Dohody o úročení kreditného zostatku na súhrnnom evidenčnom účte Slovenskej 

republiky. Táto sadzba v roku 2002 bola uplatňovaná  do 27.4.2002 na úrovni 6,5% 

p.a., od 27.4.2002 – 5% p.a. Kreditné úroky z prostriedkov vedených na súhrnnom 

evidenčnom účte a iných účtoch, ktoré vedú daňové úrady predstavovali podľa takto 

stanovených úrokových sadzieb za I. štvrťrok sumu 111,3 mil. Sk,  za II. štvrťrok – 

96,3 mil. Sk, za III. štvrťrok – 164,6 mil. Sk, za IV. štvrťrok – 228,5 mil. Sk spolu 

600,7 mil. Sk (celoročný rozpočet predstavoval sumu 300,0 mil. Sk). 

 Na základe Zmluvy o revolvingovom úvere, uzatvorenej v decembri 1999 medzi 

Ministerstvom financií SR a ČSOB, a.s., Praha, bol slovenskej pobočke ČSOB na 

zabezpečenie jej likvidity poskytnutý revolvingový úver. Z úročenia tohto úveru štátny 

rozpočet v roku 2002 získal peňažné prostriedky vo výške 808,9 mil. Sk, čo 

predstavuje o 108,9 mil. Sk viac ako sa predpokladalo v rozpočte. 

  Príjem úrokov z poskytnutej finančnej výpomoci Železniciam Slovenskej 

republiky v zmysle Zmluvy o návratnom poskytnutí prostriedkov predstavoval v roku 

2002 sumu 55,4 mil. Sk a z poskytnutej finančnej výpomoci  mestu Košice sumu 11,5 

mil. Sk.  
 Kreditné úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 140,2 

mil. Sk a ročný rozpočet bol splnený len na 62,6 %. Ich štruktúru tvorili kreditné úroky 

zo zahraničných úverov v civilnej oblasti v sume 19,4 mil. Sk (Alžírsko – 18,5 mil. 

Sk,  Afganistan – 0,9 mil. Sk), úroky z deblokačných operácii v sume 120,2 mil. Sk 

a kreditné úroky, vyplývajúce z tzv. „centrálneho devízového zdroja“ 0,6 mil. Sk. 

   
 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek v roku 2002 sa rozpočtovali sumou 

2 000,0 mil. Sk. Dosiahnutých 6 139,8 mil. Sk  predstavuje splnenie rozpočtu na 

307,0 %. V tejto sume sú zahrnuté: splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci 

poskytnutej Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií SR -  41,0 mil. Sk a príjem 

istiny z pohľadávok vymáhaných na základe deblokačnej operácie v sume 6 098,8 

mil. Sk.  
Ostatné príjmy kapitoly v sume 15,6 mil. Sk tvorili najmä úroky z omeškania.   

  
Rozpočtové výdavky 

 Výdavky kapitoly Štátny dlh na rok 2002 boli zákonom určené v celkovom 

objeme 27 642,4 mil. Sk a rozpočtovými opatreniami boli upravené na 35 751,3 mil. 

Sk. Prostredníctvom výdavkov kapitoly sa zabezpečovali aj splatné úroky 
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z reštrukturalizačných dlhopisov v súlade s ustanoveniami § 11 zákona o štátnom 

rozpočte na rok 2002. Výdavky kapitoly boli čerpané v súlade s vykonanými 

rozpočtovými opatreniami. Všetky výdavky kapitoly Štátny dlh sa realizovali 

prostredníctvom hlavnej kategórie 600 ako bežné výdavky.     

 Skutočné výdavky vynaložené na dlhovú službu dosiahli za rok 2002 výšku 

35 503,1 mil. Sk (čerpanie na 99,3%), čo oproti upravenému rozpočtu predstavuje 

úsporu 248,2 mil. Sk. Všetky výdavky tvorili hlavne vyplatené úroky vyplývajúce zo 

záväzkov voči domácim i zahraničným veriteľom. Porovnanie dosiahnutých 

výsledkov hospodárenia so schváleným ako aj s upraveným rozpočtom, ktorý 

vyplynul zo všetkých realizovaných zmien rozpočtu vyjadruje nasledujúca tabuľka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výdavky súvisiace so záväzkami voči tuzemským veriteľom 

 Pôvodne schválený rozpočet kapitoly v časti splátky záväzkov štátu voči 

domácim veriteľom v sume 16 674,8 mil. Sk bol znížený na 16 532,1 mil. Sk 

z dôvodu presunu časti rozpočtovaných prostriedkov v položke „Záväzky prevzaté od 

ŠFCH“ z domáceho do zahraničného dlhu ( je to dôsledok spresnenia štruktúry 

domáceho a zahraničného dlhu), čím nedošlo k zmene objemu výdavkov. Schválený 

rozpočet rozpočtovými opatreniami bol upravený na 26 984,7 mil. Sk a  skutočne bol 

 
                                   (v mil. Sk) 

Položka Rozpočet 
r.2002 

Upravený 
rozpočet r. 

2002 
 

Skutočnosť  
r.2002 

Vnútorný štátny dlh       
1. Dlhopisy - úroky 11 953,4 23 941,3 23 941,1 
2. ŠRD - úroky 13,0 13,0 4,0 
3. ŠPP - úroky 4 270,0 2 737,9 2 737,9 
4. Záväzky ŠFCH - úroky 212,5 212,5 191,7 
5. KBB - úroky 3,2 0,0 0,0 
6. Poplatky 80,0 80,0 45,2 
Spolu: 16 532,1 26 984,7 26 919,9 
Zahraničný štátny dlh       
1. Dlhopisy - úroky 6 816,1 6 324,1 6 324,1 
2. Splátka prijat. úverov - úroky 964,1 115,5 70,8 
3. Splátka Matra Com - úroky 112,3 112,3 111,5 
4. KŤUK Dolinská - úroky 18,1 18,1 11,0 
5. Záv.prevzaté od ČSOB - úroky 15,0 15,0 1,0 
6. Medzinárodné pôžičky - úroky 700,0 394,1 394,1 
7. Záv. ŠFCH - úroky 2 254,7 1 717,5 1 641,4 
8. Poplatky 230,0 70,0 29,3 
Spolu: 11 110,3 8 766,6 8 583,2 
Spolu vnútorný a  
zahraničný štátny dlh 27 642,4 35 751,3 35 503,1 
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čerpaný v sume 26 919,9 mil. Sk. Štruktúru výdavkov kapitoly, súvisiacich 

s vnútorným štátnym dlhom tvorili: vyplatené úroky zo štátnych dlhopisov a štátnych 

pokladničných poukážok, úroky platené za Konsolidačnú banku, vyplatené úroky 

prevzatých záväzkov bývalého štátneho fondu cestného hospodárstva a ostatné 

platby.  

 Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov určených na splátky vnútorného 

dlhu uvádza nasledujúca tabuľka: 

Výdavky súvisiace so záväzkami voči tuzemským veriteľom 
                                                                                                            (v mil. Sk) 
Položka Rozpočet 

r.2002 
Úpravený  
rozpočet r.2002 

Skutočnosť 
    r.2002 

Výplaty úrokov zo 
štátnych dlhopisov 11 953,4 23 941,3 23 941,1 
Výplaty úrokov zo 
št.rehab. dlhopisov 13,0 13,0 4,0 
Úroky ŠPP    
emitované v roku 2001 2 790,0 2 180,2 2 180,2 
emitované v roku 2002 1 480,0 557,7 557,7 
Záv. prevzaté od ŠFCH-
úroky 212,5 212,5 191,7 
KBB -  úroky 3,2 0,0 0,0 
Poplatky 80,0 80,0 45,2 
Spolu: 16 532,10 26 984,7 26 919,9 
 
Úroky zo štátnych dlhopisov v roku 2002 

V roku 2002 boli uhradené úroky zo štátnych dlhopisov a štátnych 
rehabilitačných dlhopisov v celkovej sume 23 945,1 mil. Sk a to: 

- z emisií vydaných v roku 1999 na zákl. §12 zákona č. 63/1999 Z.z. zo dňa 
26.3.1999 na úhradu splátok štátneho dlhu za rok 1999, boli v roku 2002 uhradené 
úroky v celkovej výške 1 436,5 mil. Sk. Bližšia charakteristika týchto emisií je 
uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 
                     (v mil. Sk) 
Číslo Suma úroky Perióda  Dátum Dátum Vyplatené úroky 
emisie emisie  vyplácania emisie splatnosti  v roku 2002 
091 3 370 16,80% ročne 25.03.1999 25.03.2002 566,6 
105 1 390 17,00% ročne 01.07.1999 01.07.2002 236,3 
116 4 010 15,80% ročne 16.09.1999 16.09.2002 633,6 
Spolu:      1 436,5 

 
- z emisií vydaných v roku 2000, na základe § 12 zákona č. 372/1999 Z.z. o štátnom 
rozpočte na rok 2000, na účely splátok štátneho dlhu r. 2000, boli v roku 2002 
vyplatené úroky v celkovej výške 5 217,6 mil. Sk. Ich prehľad poskytuje nasledujúca 
tabuľka: 
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(v mil. Sk) 
Číslo Suma úrok Perióda  Dátum Dátum Vyplatené úroky 

emisie emisie  vyplácania emisie splatnosti  v roku 2002 
121 4 000 13,50% ročne 27.01.2000 20.01.2002 540,0 
122 7 000 12,00% ročne 03.02.2000 03.02.2003 840,0 
123 1 060 12,00% ročne 10.02.2000 10.02.2003 127,2 
125 4 000 10,90% ročne 24.02.2000 24.02.2003 436,0 
126 1 500 10,80% ročne 02.03.2000 02.03.2003 162,0 
128 1 500 10,70% ročne 16.03.2000 16.03.2003 160,5 
130 2 000 9,50% ročne 30.03.2000 30.03.2003 190,0 
131 10 000 9,00% ročne 06.04.2000 06.04.2005 900,0 
132 7 000 8,00% ročne 13.07.2000 13.07.2005 560,0 
133 7 120 8,50% ročne 17.08.2000 17.08.2010 605,1 
134 2 430 8,00% ročne 21.09.2000 21.09.2007 194,4 
135 1 050 7,95% ročne 28.09.2000 28.09.2003 83,5 
136 1 500 8,00% ročne 05.10.2000 05.10.2002 120,0 
137 3 760 7,95% ročne 14.12.2000 14.12.2002 298,9 

SPOLU:      5 217,6 
 

- v roku 2002 boli uhradené tiež úroky vo výške 17 286,9 mil. Sk z emisií 

vydaných v roku 2001 na účely krytia splátok štátneho dlhu roku 2001 a na účely 

reštrukturalizácie bánk. Ich prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke : 
(v mil. Sk) 

Číslo Suma úrok Perióda  Dátum Dátum Vyplatené úroky 
emisie emisie  vyplácania emisie splatnosti  v roku 2002 

138 3 000 8,10% ročne 02.01.2001 02.01.2004 243,0 
139 2 250 8,00% ročne 04.01.2001 04.01.2003 180,0 
140 4 000 7,95% ročne 11.01.2001 11.01.2002 318,0 
141 2 000 7,95% ročne 18.01.2001 18.01.2004 159,0 
142 35 400 8,00% 1.ročne, potom 

polročne 
30.01.2001 30.01.2006 4 248,0 

143 27 796 6M BRIBOR-
priemer za 

predch.štvrťrok 

1.ročne, potom 
polročne 

30.01.2001 30.01.2008 3 277,1 

144 20 507 6M BRIBOR-
priemer za 

predch.štvrťrok 

1.ročne, potom 
polročne 

30.01.2001 30.01.2011 2 417,8 

145 3 000 7,75% ročne 01.02.2001 01.02.2003 232,5 
146 2 530 7,80% ročne 08.02.2001 08.02.2004 197,3 
147 5 380 7,80% ročne 15.02.2001 15.02.2004 419,6 
148 10 390 7,70% ročne 01.03.2001 01.03.2002 800,0 
149 9 310 7,75% ročne 08.03.2001 08.03.2003 721,5 
150 9 100 8,00% 1.ročne, potom 

polročne 
29.03.2001 29.03.2006 908,0 

151 4 700 6M BRIBOR-
priemer za 

predch.štvrťrok 

1.ročne, potom 
polročne 

29.03.2001 29.03.2008 554,1 

152 7 497 6M BRIBOR-
priemer za 

predch.štvrťrok 

1.ročne, potom 
polročne 

29.03.2001 29.03.2011 883,9 

153 3 500 7,60% ročne 26.04.2001 26.04.2002 266,0 
154 1 830 7,60% ročne 03.05.2001 03.05.2002 139,1 
155 640 7,65% ročne 10.05.2001 10.05.2002 49,0 
156 2 090 7,75% ročne 17.05.2001 17.05.2002 162,0 
157 2 400 7,75% ročne 23.05.2001 23.05.2002 186,0 
158 2 000 7,80% ročne 13.06.2001 13.06.2002 156,0 
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159 1 410 7,80% ročne 20.06.2001 20.06.2002 110,0 
161 3 000 12M 

BRIBOR+0,32% 
p.a. fixovaný 3 
prac.dni pred 
zač. úrok. obd. 

ročne 11.07.2001 11.07.2011 244,2 

162 3 000 7,85% ročne 25.07.2001 25.07.2002 235,5 
163 2 160 8,30% ročne 19.09.2001 19.09.2011 179,3 

SPOLU:      17 286,9 
 

V zmysle emisných podmienok “reštrukturalizačných” dlhopisov sa výnosy 

vyplácajú prvý raz ročne, ďalej polročne. V roku 2002 boli z týchto dlhopisov 

vyplácané výnosy ročné, splatné dňa 30.1.2002 a 29.3.2002, pri úrokovej sadzbe 

7,88% p.a. a tiež aj polročné, splatné dňa 30.7.2002 a 29.9.2002, pri úrokovej 

sadzbe 7,80% p.a., celkovo vo výške 12 288, 9 mil. Sk. 

Priemerný úrokový výnos ponúkaný Ministerstvom financií SR na aukciách 

štátnych dlhopisov v roku 2002 bol 7,46 %, priemerný výnos dosiahnutý na aukciách 

predstavoval výšku 6, 894%. 

V roku 2002 boli z výdavkov kapitoly štátny dlh doposlané tiež neprevzaté 

výnosy majiteľom emisie štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. v celkovej sume  

4,0 mil. Sk. Emisia štátnych rehabilitačných dlhopisov I. bola vydaná na základe 

zákona č. 119/1990 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 302/1996 o vydaní štátnych 

rehabilitačných dlhopisov. Emisia štátnych rehabilitačných dlhopisov II. bola vydaná 

v roku 2000, na základe zákona NR SR č.305/1999 Z.z. 
 
Úroky z emisií štátnych pokladničných poukážok 

 Priebežný schodok štátneho rozpočtu v dôsledku nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami štátneho rozpočtu bol v súlade zo zákonom NR SR č. 303/1995 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách krytý výnosom z predajom štátnych pokladničných 

poukážok. 

  Vzhľadom na priaznivý stav na súhrnnom účte štátu, ktorý tvorili prostriedky 

štátnych finančných aktív, prijaté splátky vládnych úverov, mimorozpočtové 

prostriedky, prostriedky z emisií štátnych dlhopisov ako aj zostatok prostriedkov na 

účte ŠPP z roku 2001 štátne pokladnične poukážky v I. štvrťroku sa neemitovali. 

 Za účelom prefinancovania schodku ŠR v období od apríla po november sa 

uskutočnilo 32 emisií štátnych pokladničných poukážok ( z toho: v II. štvrťroku - 12 

emisií, v III. – 11 emisií a v IV. - 9). Z celkového počtu emisií bolo 18 s lehotou 

splatnosti 364 dní v menovitej hodnote 39 508,0 mil. Sk a účtovnej hodnote 36 773,5 

mil. Sk, ktoré kryjú schodok štátneho rozpočtu za rok 2002. Podľa potreby sa v roku 
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2002 uskutočnili aj emisie ŠPP s lehotami splatnosti 91, 56, 35 a 14 dní na krytie 

priebežného schodku štátneho rozpočtu. Všetky aukcie sa uskutočňovali tzv. 

americkou metódou, pri ktorej sú prijímané cenovo najvýhodnejšie ponuky.  

Priemerná úroková sadzba dosiahnutá na aukciách v II. štvrťroku a III. štvrťroku bola 

pomerne vyrovnaná a pohybovala sa od 7,702% p.a. do 8,321% p.a.  V III. štvrťroku 

vzhľadom na vývoj situácie na medzibankovom peňažnom trhu úrokové sadzby 

začali mierne  klesať. Priemerná úroková sadzba zo všetkých emisií ŠPP dosiahla 

7,794 % p.a. čo je približne na úrovni minulého roku (pre porovnanie priemerná 

úroková sadzba z príslušného BRIBOR-u za toto obdobie predstavovala 7,83% p.a.) 

a priemerná úroková sadzba z ŠPP emitovaných v roku 2002 a splatných v roku 

2003 dosiahla výšku 7,364% p.a. 

 Porovnanie vývoja akceptovaných výnosov do splatnosti z emisií ŠPP 

a príslušného BRIBOR-u v roku 2002 znázorňuje nasledujúci graf: 

Celkový objem úrokov zaplatených z emisií ŠPP v roku 2002 predstavuje jednak 

splátka úrokov vo výške 2 180,2 mil. Sk zo štátnych pokladničných poukážok 

emitovaných v roku 2001 so splatnosťou v roku 2002 na krytie schodku štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2001 a tiež splátky úrokov vo výške 557,7 mil. 

Sk z ŠPP emitovaných na krytie priebežného schodku štátneho rozpočtu. 

  Platby za Štátny fond cestného hospodárstva voči tuzemským veriteľom, ktoré 

v súvislosti so zrušením tohto fondu boli delimitované do štátnych finančných pasív 

predstavovali sumu 191,7 mil. Sk. 

 

  
Porovnanie akceptovaných výnosov do splatnosti 

z emisií ŠPP v roku 2002  s príslušným BRIBOR-om 
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Poplatky za služby súvisiace s obsluhou domáceho štátneho dlhu  
 Z rozpočtovanej sumy 80,0 mil. Sk určenej na úhradu poplatkov súvisiacich 

s obsluhou vnútorného dlhu sa použilo 45,2 mil. Sk, t.j. 56,5 % celoročného rozpočtu. 

Išlo o úhrady za služby Strediska cenných papierov SR, a.s. súvisiacich s obsluhou 

emisií štátnych cenných papierov v sume 32,7 mil. Sk a Burze cenných papierov 

Bratislava a.s., ktorá organizuje verejné obchodovanie so štátnymi dlhopismi bolo 

vyplatených 8,8 mil. Sk. 

 Národnej banke Slovenska, ktorá sa zaviazala poskytovať pre MF SR ako 

správca pohľadávok a záväzkov Slovenskej republiky voči zahraničiu bankovo-

technické služby súvisiace s tými pohľadávkami a záväzkami, ktoré Slovenská 

republika nadobudla po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo 

ktoré prevzala od Československej obchodnej banky, a.s., boli z rozpočtu kapitoly 

uhradené poplatky v sume 3,7 mil. Sk. 
Výdavky súvisiace so záväzkami voči zahraničným veriteľom 
 Skutočné výdavky kapitoly Štátny dlh súvisiace so zahraničnou štátnou 

zadlženosťou tvorili z celkových výdavkov kapitoly 24,2 % a predstavovali sumu 

8 583,2 mil. Sk. Štruktúru výdavkov kapitoly, súvisiacich so zahraničným štátnym 

dlhom tvorili: úhrada úrokov zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí, úhrady 

úrokov z 1/3 podielu záväzkov evidovaných v nekonvertibilných menách, úhrady 

úrokov zahraničným finančným inštitúciám, úhrada úrokov zo záväzkov bývalého 

štátneho fondu cestného hospodárstva a ostatné platby.  

 

 Výdavky kapitoly Štátny dlh súvisiace so zahraničným štátnym dlhom za rok 

2002 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

                                                                                                              (v mil. Sk) 
Položka Rozpočet 

2002 
Úpravený  
rozpočet 

r.2002 

Skutočnosť 
r.2002 

Dlhopisy - úroky 6 816,1 6 324,1 6 324,1 
Splátka prijatých úverov - úroky 9 64,1 115,5 70,8 
Splátka Matra Com - úroky 112,3 112,3 111,5 
KŤUK Dolinská - úroky 18,1 18,1 11,0 
Záv.prevzaté od ČSOB a.s. - úroky 15,0 15,0 1,0 
Medzinárodné pôžičky - úroky 700,0 394,1 394,1 
Záv.prevzaté od ŠFCH - úroky 2 254,7 1 717,5 1 641,4 
Poplatky 230,0 70,0 29,3 
Spolu: 11 110,3 8 766,6 8 583,2 
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 Ako vidieť z prehľadu najväčšiu položku tvorili úhrady úrokov zo štátnych 

dlhopisov, ktoré Ministerstvo financií emitovalo v zahraničí v rokoch 1998, 1999 

a 2000. Celková výška zaplatených úrokov z týchto dlhopisov predstavovala sumu 

6 324,1 mil. Sk, z toho: z dlhopisov emitovaných v roku 1998 bol splatný úrok v sume 

3 132,2 mil. Sk, z dlhopisov emitovaných v roku 1999 – 1 661,5 mil. Sk a z dlhopisov 

emitovaných v roku 2000 – 1 530,4 mil. Sk.  

  

 V rozpočte kapitoly v rámci úhrad úrokov z medzinárodných pôžičiek prijatých 

na podporu platobnej bilancie sa počítalo so sumou 700,0 mil. Sk. V skutočnosti boli 

zaplatené úroky vo výške  394,1 mil. Sk a to: z pôžičky SAL od IBRD boli zaplatené 

úroky v sume 139,8 mil. Sk, zo SAL od JBIC – 84,0 mil. Sk, z pôžičky ERL od IBRD 

boli úroky – 114,2 mil. Sk a z pôžičky ERL od JBIC – 56,1 mil. Sk. 

 V zmysle „Dohody o úvere kupujúceho“, ktorá bola podpísaná medzi 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Bangue Nationale de Paris na 

financovanie výstavby rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky 

z kapitoly Štátny dlh, boli poukázané úroky v sume 111,5 mil. Sk. 

 Dňa 15.07.1993 bola uzatvorená Dohoda medzi vládami Českej republiky 

a Slovenskej republiky o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného 

a úpravárenského kombinátu (KŤUK) v Dolinskej na Ukrajine, s cieľom vyrovnať 

záväzky štátneho rozpočtu bývalej federácie. 

 V zmysle citovanej Dohody a Zmluvy o vysporiadaní finančných záväzkov 

vyplývajúcich z pohľadávky IPB za MF ČR a MF SR, z titulu úveru poskytnutého na 

zabezpečenie čs. účasti na výstavbe Krivojrožského ťažobného a úpravárenského 

kombinátu v Dolinskej na Ukrajine, MF SR vykonáva úhrady Investičnej a poštovej 

banke, a.s. Praha. V roku 2002 boli z kapitoly Štátny dlh uhradené úroky vo výške 

11,0 mil. Sk. 

 Úhrada úrokov z 1/3 podielu záväzkov evidovaných v nekonvertibilných menách 

na základe medzištátnych dohôd uzatvorených bývalou ČSFR, prevzatých z bilancie 

Československej obchodnej banky, a.s. Praha predstavovala v roku 2002 sumu 1,0 

mil. Sk. 

 Platby za Štátny fond cestného hospodárstva voči zahraničným veriteľom, ktoré 

v súvislosti so zrušením tohto fondu boli delimitované do štátnych finančných pasív 

predstavovali sumu 1 641,4 mil. Sk. 

 V zmysle „Dohody o pôžičke na reštrukturalizáciu podnikovej a finančnej sféry“ 

podpísanej medzi Svetovou bankou (IBRD) a Slovenskou republikou bolo z rozpočtu 
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kapitoly poukázaných 70,7 mil. Sk a na splátku úrokov z pôžičky SLO-P1 od JBIC na 

výstavbu diaľnice Lamačská cesta - Staré Grunty – 0,1 mil. Sk. 

 
Poplatky za služby súvisiace s obsluhou zahraničného štátneho dlhu  
Schválený rozpočet v položke poplatkov súvisiacich s obsluhou zahraničného dlhu 

vo výške 230,0 mil. Sk bol v priebehu roka upravený na 70,0 mil. Sk a skutočne bol 

čerpaný v sume 29,3 mil. Sk  

 Československej obchodnej banke, a.s. Praha, ktorá obhospodaruje 

financovanie prevzatých civilných vládnych úverov poskytnutých do zahraničia 

bývalou ČSFR a zabezpečuje splácanie pohľadávok SR voči zahraničiu bolo 

uhradených 10,5 mil. Sk.  

 Českej Národnej banke bola vyplatená odmena v sume 2,9 mil. Sk v súlade 

s článkom III „Zmluvy o poskytovaní služieb v súvislosti s administráciou a vedením 

účtov prijatých a poskytnutých špeciálnych vládnych úverov a úhradách za tieto 

služby“ uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Českou 

národní bankou. 

 Francúzskej centrálnej banke (Banque Nationale de Paris) z titulu úveru 

poskytnutého konzorciom francúzskych bánk na financovanie rádiokomunikačnej 

siete štátnej správy Slovenskej republiky a v zmysle „Dohody o úvere kupujúceho“,  

bol poukázaný poplatok v sume 0,2 mil. Sk. 

 Položka v rozpočte kapitoly „poplatky súvisiace s emisiami štátnych dlhopisov 

v zahraničí“ v sume 160,0 mil. Sk rozpočtovými opatreniami bola upravená na nulu, 

nakoľko Ministerstvo financií v roku 2002 nevydávalo na zahraničných finančných 

trhoch štátne dlhopisy. 

 Ostatné poplatky poukázané  z rozpočtu kapitoly predstavovali sumu 15,7 mil. 

Sk a súviseli najmä s úhradami za právne služby pri prechode záväzkov Štátneho 

fondu cestného hospodárstva na Slovensku republiku.     

 
II. Financovanie štátneho dlhu a schodku štátneho rozpočtu v roku 2002 
 
 Ministerstvo financií previedlo na konci roku 2001 do roku 2002 na súhrnný 

evidenčný účet štátu peňažné prostriedky v sume 5 406,5 mil. Sk. Išlo o zostatok 

celkových zdrojov získaných v roku 2001 v sume 49 777,0 mil. Sk, ktoré kryli 

schodok rozpočtového hospodárenia štátu za rok 2001 vo výške 44 370,5 mil. Sk. 
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Zdroje a potreby financovania štátneho dlhu a schodku štátneho rozpočtu sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke.                                                               (v mil. Sk) 

Text Počiatočný 
stav 

k 31.12.01 

Zdroje Potreby Konečný 
stav 

k 31.12.02 
     

1.ŠPP r. 2002 0,0 36 773,5 0,0 36 773,5 
2.ŠD na krytie schodku r. 2002 8 048,2 11 974,0 8 048,2 11 974,0 
3. Emisie ŠD na splátky istín 
št.dlhu a št.dlhopisov 

59,9 49 040,7 42 068,5 7 032,1 

4.Úvery na krytie schodku r. 2002 0,0 3 877,3 0,0 3 877,3 
5. ŠPP r. 2001 37 194,8 2 180,2 39 375,0 0,0 
6. ŠFA 2 637,8 65 101,1 58 878,5 8 860,4 
7. Mimorozpočtové prostriedky 1 750,6 2 607,8 2 067,7 2 290,7 
8. Vládne úvery 85,7 13 546,1 9 702,9 3 928,9 
Spolu: 49 777,0 185 100,7 160 140,8 74 736,9 
9. Schodok ŠR r. 2001 -44 370,5 44 370,5 0,0 0,0 
10.Schodok ŠR r. 2002 0,0 0,0 51 642,0 -51 642,0 
Celkom  /SEÚ v NBS/ 5 406,5 229 471,2 211 782,8 23 094,9 

 

Na financovanie štátneho dlhu v roku 2002 Ministerstvo financií získalo zdroje 

v celkovej sume 185 100,7 mil. Sk. Tieto zdroje pozostávali: 

- zo štátnych pokladničných poukážok, ktoré kryjú časť schodku štátneho 

rozpočtu za rok 2002 v sume 36 773,5 mil. Sk, 

- zo štátnych dlhopisov, ktoré MF SR emitovalo v zmysle §11 zákona č.586 Z.z. 

o štátnom rozpočte na rok 2002 na krytie zvýšeného schodku štátneho 

rozpočtu z titulu výdavkov na reštrukturalizáciu bánk v sume 11 974,0 mil. Sk, 

- zo štátnych dlhopisov na splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich 

rokov a istín štátneho dlhu v sume 49 040,7 mil. Sk, 

- z prijatých úverov na krytie schodku štátneho rozpočtu v sume 3 877,3 mil. Sk, 

-  z finančných prostriedkov vo výške 2 180,2 mil. Sk, ktoré boli preúčtované 

z rozpočtu kapitoly Štátny dlh a následne použité na splatenie menovitej 

hodnoty štátnych pokladničných poukážok z roku 2001.  

Ďalším zdrojom financovania štátneho dlhu boli prostriedky štátnych 

finančných aktív Slovenskej republiky v sume 65 101,1 mil. Sk, ktoré pozostávali: 

- z prostriedkov Fondu národného majetku v sume 59 100,0 mil. Sk, 

- z revolvingového  úveru poskytnutého ČSOB a.s. v sume 6 000,0 mil. Sk 

a ostatných príjmov vo výške 0,1 mil. Sk.  

Súčasťou zdrojov financovania boli aj rôzne mimorozpočtové príjmy vedené 

na bežných účtoch, príjmy z výnosu lotérií, stávkových hier a prechodné prostriedky 

na účte cudzích prostriedkov v sume 2 607,8 mil. Sk. Príjmy zo splátok zahraničných 
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vládnych úverov a vládnych pohľadávok ako aj ostatné príjmy, ktoré sa podieľali na 

financovaní sumou 13 546,1 mil. Sk.  

Zo získaných  zdrojov v roku 2002 sa splatili potreby v celkovej sume 

160 140,8 mil. Sk, konkrétne: 

- istiny štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov v sume 58 390,0 mil. Sk, 

- istiny zo štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. oprávneným majiteľom 

v sume 21,2 mil. Sk, 

- záväzky z medzinárodných pôžičiek SAL a ERL, prijatých v r.1991 na podporu 

platobnej bilancie bývalej cs. federácie v celkovej výške 1 360,5 mil. Sk, 

- záväzky v zmysle „Dohody o úvere kupujúceho“ uzavretej medzi 

Ministerstvom financií a Banque Nationale de Paris v sume 351,5 mil. Sk, 

- záväzky prevzaté od Štátneho fondu cestného hospodárstva v celkovej výške 

3 722,7 mil. Sk, 

- záväzky voči Investičnej banke a.s. Praha, za úver poskytnutý na financovanie 

integračnej akcie KŤUK Dolinská na Ukrajine v sume 361,4 mil. Sk. 

- záväzky z emisií štátnych pokladničných poukážok, ktoré kryli časť schodku 

roku 2001 v menovitej hodnote 39 375,0 mil. Sk, 

-  bilančný účet roku 2001 v sume 44 370,5 mil. Sk,  

Ministerstvo financií zo získaných zdrojov v roku 2002 poskytlo návratné finančné 

prostriedky mestu Košice v sume 580,0 mil. Sk. Taktiež na základe uzn. vlády č. 

1027/2002 a uzn. č. 1201/2002 boli poukázané prostriedky na čiastkové odškodnenie 

židovských obeti holokaustu v SR v sume 850,0 mil. Sk.  

Príjem z deblokácie vládnej pohľadávky SR v Rusku v sume 6 098,8 mil. Sk 

bol preúčtovaný do príjmov štátneho rozpočtu na krytie výpadkov niektorých 

rozpočtovaných príjmov.  

      Z mimorozpočtových prostriedkov, ktoré boli súčasťou súhrnného účtu štátu  

sa uhradili platby v sume 2 067,7 mil. Sk a ich stav k 31.12.2002 predstavoval sumu 

2 290,7 mil. Sk. Po zohľadnení zostatku voľných zdrojov financovania štátneho dlhu, 

ktoré prešli z r.2001 vo výške 5 406,5 mil. Sk, prebytok zdrojov z financovania sa 

prejavil v zostatku súhrnného účtu štátu k 31.12.2002 vo výške 23 094,9 mil. Sk. 
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Z á v e r   
 Rozpočtové hospodárenie kapitoly v roku 2002 možno hodnotiť pozitívne. 

Dokumentujú to dosiahnuté výsledky, keď rozpočtované príjmy sa splnili na 241,1 %, 

výdavky sa čerpali na 99,3 % a v kapitole boli dodržané všetky záväzné ukazovatele 

stanovené štátnym rozpočtom.  

 Krátkodobý dlh vyplývajúci z priebežného schodku štátneho rozpočtu sa 

financoval emisiami štátnych pokladničných poukážok. Priemerná úroková sadzba 

dosiahnutá na aukciách predstavovala 7,794 %, čo je menej  ako úroková sadzba z 

 príslušného BRIBOR-u za toto obdobie, ktorá dosiahla 7,83 %.  

 Mimorozpočtové operácie tejto kapitoly, súvisiace so splácaním štátneho dlhu 

z minulých rokov a financovaním priebežného dlhu, ktorý vznikol v roku 2002 

z dôvodu schodku štátneho rozpočtu, dosiahli 160 140,8 mil. Sk. Tieto potreby 

štátneho dlhu boli finančne zabezpečené zostatkom zdrojov štátneho dlhu z minulých 

rokov, peňažnými prostriedkami z prijatých úverov ako aj štátnymi finančnými 

aktívami v celkovej sume 185 100,7 mil. Sk. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABUĽKOVÁ ČASŤ 



 

 

             DataCentrum                                Celkový prehľad príjmov a výdavkov                                   Tabuľka :  1 
             14.03.2003                                  rozpočtovej kapitoly za rok 2002                                    Strana  :  1 
                                                                   ( v tis. Sk ) 
          Číslo rozpočtovej kapitoly: 247     
          Názov rozpočtovej kapitoly: Štátny dlh                               
 
                    P R Í J M Y       Schválený  Upravený   Skutoč-%k upr.           V Ý D A V K Y      Schválený  Upravený   Skutoč-%k upr. 
                                       rozpočet  rozpočet    nosť   rozp.                                rozpočet  rozpočet    nosť   rozp.  
 
          A. Daňové príjmy                   0         0         0     0.0   A. Bežné výdavky            27642400  35751350  35503184  99.3   
          B. Nedaňové príjmy           1224000   1224000   1632343   133.4      v tom:                  
             v tom:                                                          1. Mzdy,platy,služob.príj.         0         0         0   0.0   
          1. Príjmy z podnikania a           0         0         0     0.0      a ostat.osob.vyrovnania 
             z vlastníctva majetku                                           2. Poistné a prísp. zames.         0         0         0   0.0   
          2. Administratívne a iné           0         0     15436     0.0      do poisťov.a Nár.úr.pr. 
             poplatky a platby                                               3. Tovary a ďalšie služby          0         0         0   0.0   
          3. Kapitálové príjmy               0         0         0     0.0   4. Bežné transfery                 0         0         0   0.0   
          4. Úroky z domácich úverov   1000000   1000000   1476505   147.7      z toho:                 
             ,pôžičiek a vkladov                                              - Bežné transfery prís-           0         0         0   0.0   
          5. Úroky zo zahraničných      224000    224000    140230    62.6      pevkovým organizáciám   
             úverov,pôžič. a vkladov                                          - Bežné transfery štátnym         0         0         0   0.0   
          6. Iné nedaňové príjmy             0         0       172     0.0      fondom                  
          C. Granty a transfery              0         0         0     0.0    - Bežné transfery Sloven.         0         0         0   0.0   
          D. Príjmy zo splácania       2000000   2000000   6139806   307.0      rozhlasu a Sl.televízii 
             úverov a pôžičiek a z                                            - Bežné transfery jednot-         0         0         0   0.0   
             predaja majetkov.účastí                                            liv.a nezis.práv.osobám 
                                                                              - Dotácie nefinanč.subje.         0         0         0   0.0   
                                                                                -PO,fyzickým osobám - , 
                                                                                podnikateľom, náklady   
                                                                                na likvidáciu ŠP a a.s. 
                                                                              - Bežné transfery na              0         0         0   0.0   
                                                                                rôznych úrovniach       
                                                                              - Bežné transfery do              0         0         0   0.0   
                                                                                zahraničia              
                                                                             5. Splácanie úrokov a ost.  27642400  35751350  35503184  99.3   
                                                                                plat.súvisiace s úvermi 
                                                                             B. Kapitálové výdavky              0         0         0   0.0   
                                                                                v tom:                  
                                                                             1. Obstaráv.kapitál.aktív          0         0         0   0.0   
                                                                             2. Kapitálové transfery            0         0         0   0.0   
                                                                                z toho:                 
                                                                              - Kapitálové transfery na         0         0         0   0.0   
                                                                                rovnakej úrovni         
                                                                              - Kapit.transf.jednotliv.         0         0         0   0.0   
                                                                                a nezisk.právnic.osobám 
                                                                              - Kapitálové transfery            0         0         0   0.0   
                                                                                nefinančným subjektom   
                                                                              - Kapitálové transfery            0         0         0   0.0   
                                                                                na rôznych úrovniach    
                                                                             C. Poskyto.úverov a pôžič.         0         0         0   0.0   
                                                                                ,účasť na majetku a     
                                                                                splácanie istiny        
                                                                                v tom:                  
                                                                             1. Úvery a účasť na majet.         0         0         0   0.0   
                                                                             D. Prevod prostriedkov             0         0         0   0.0   
                                                                                v tom:                  
                                                                             1. Prevod bežných výdavkov         0         0         0   0.0   
                                                                             2. Prevod kapitálov.výdav.         0         0         0   0.0   
          --------------------------                                         -------------------------- 
             Ú H R N   P R Í J M O V   3224000   3224000   7772149   241.1    Ú H R N   V Ý D A V K O V  27642400  35751350  35503184  99.3   



 

 

 
 
 
   DataCentrum           Výdavky rozpočtovej kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2002         Tabuľka: 2 
   14.03.2003            ----------------------------------------------------------------------------------         Strana:  1 
   Číslo rozpočtovej kapitoly: 247     
                                                                                                                    List:    1 
   Názov rozpočtovej kapitoly: Štátny dlh                                                                           v tis. Sk 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       600 - Bežné výdavky                   700 - Kapitálové výdavky          
     Kód               Názov                      Rozpočet              Plnenie               Rozpočet              Plnenie    
                                           Schválený   Upravený       Suma       %     Schválený   Upravený       Suma       % 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   01.1.2  Finančná a rozpočtová oblasť     27642400   35751350   35503184    99.3             0          0          0     0.0    
                                          
   01.1    Výdavky verej.správy, finanč.a   27642400   35751350   35503184    99.3             0          0          0     0.0    
            rozpočt.oblasť, zahran.oblasť 
   01      VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY         27642400   35751350   35503184    99.3             0          0          0     0.0    
                                          
 
 
 
           ROZPOČET CELKOM                  27642400   35751350   35503184    99.3             0          0          0     0.0    
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   14.03.2003            ----------------------------------------------------------------------------------         Strana:  1 
   Číslo rozpočtovej kapitoly: 247     
                                                                                                                    List:    2 
   Názov rozpočtovej kapitoly: Štátny dlh                                                                           v tis. Sk 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    900 - Prevod prostriedkov                      Úhrn výdavkov               
     Kód               Názov                      Rozpočet              Plnenie               Rozpočet              Plnenie    
                                           Schválený   Upravený       Suma       %     Schválený   Upravený       Suma       % 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   01.1.2  Finančná a rozpočtová oblasť            0          0          0     0.0      27642400   35751350   35503184    99.3    
                                          
   01.1    Výdavky verej.správy, finanč.a          0          0          0     0.0      27642400   35751350   35503184    99.3    
            rozpočt.oblasť, zahran.oblasť 
   01      VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY                0          0          0     0.0      27642400   35751350   35503184    99.3    
                                          
 
 
 
           ROZPOČET CELKOM                         0          0          0     0.0      27642400   35751350   35503184    99.3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
          DataCentrum                              Záväzné ukazovatele rozpočtovej                                Tabuľka :  3 
          14.03.2003                                    kapitoly za rok 2002                                      Strana  :  1 
                                                            ( v tis. Sk ) 
 
 
 
          Číslo rozpočtovej kapitoly: 247 
          Názov rozpočtovej kapitoly: Štátny dlh                               
 
                                 UKAZOVATEĽ                        Schválený     Upravený      Skutoč-        %plnenia         
                                                                    rozpočet     rozpočet       nosť   k sch.rozp. k upr.rozp. 
 
 
          I.  P R Í J M Y                                       
              Príjmy kapitoly                                      3 224 000    3 224 000    7 772 149      241.1       241.1 
 
          II. V Ý D A V K Y  K A P I T O L Y  S P O L U           27 642 400   35 751 350   35 503 184      128.4        99.3 
              v tom:                                            
              A. Bežné výdavky                                    27 642 400   35 751 350   35 503 184      128.4        99.3 
              z toho:                                           
              a) mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osobné vyr.            0            0            0        0.0         0.0 
              b) bežné transfery spolu                                     0            0            0        0.0         0.0 
              z toho:                                           
                 - príspevkovým organizáciám                               0            0            0        0.0         0.0 
                 - dotácie nefinančným subjektom-právnickým os.            0            0            0        0.0         0.0 
                 - dotácie fyzickým osobám - podnikateľom                  0            0            0        0.0         0.0 
              B. Kapitálové výdavky                                        0            0            0        0.0         0.0 
              z toho:                                           
              a) kapitálové transfery                                      0            0            0        0.0         0.0 
              z toho:                                           
                 - jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám             0            0            0        0.0         0.0 
                 - nefinančným subjektom                                   0            0            0        0.0         0.0 
              C. Poskyt.úverov a pôžič.,účasť na majet.a spl.is            0            0            0        0.0         0.0 
              D. Prevod prostriedkov                                       0            0            0        0.0         0.0 
 
          III. POČET ZAMESTNANCOV ROZPOČTOVEJ KAPITOLY                     0            0            0        0.0         0.0 
              z toho:                                           
                - aparáty ústredných orgánov                               0            0            0        0.0         0.0 
 



 

 

                                                           S Ú V A H A 
                                               rozpočtových organizácií za rok 2002 
 DataCentrum                                                                                                      Tabuľka :  4 
 20.05.2003                                                                                                       Strana  :  1 
                                                                                                                  v tis. Sk 
 
 Číslo rozpočtovej kapitoly: 247     
 Názov rozpočtovej kapitoly: Štátny dlh                               
 
            A K T Í V A                        Zostatok                          P A S Í V A                       Zostatok 
                                       k 1.1.2002  k 31.12.2002                                           k 1.1.2002  k 31.12.2002 
 
 *           Stále aktíva          *    3 641 739     3 482 667     *Vlast.zdr.kryt.stál.a obež.aktív *- 225 527 023 - 223 053 335  
 *---------------------------------*                                *---------------------------------* 
 *Nehmotný investičný majetok      *            0             0     *Majetkové fondy                  *            0             0  
 
 *Oprávky k nehmot.investič.majetku*            0             0     *Finančné fondy                   *            0             0  
 
 *Hmotný investičný majetok        *            0             0     *Osobitné fondy                   *- 225 517 111 - 223 042 864  
 
 *Oprávky k hmot.investičn.majetku *            0             0     *Zdroje krytia prostr.rozp.hospod.*            0             0  
 
 *Finančné investície              *    3 641 739     3 482 667     *Hospodársky výsledok             *       -9 912       -10 471  
 
 
 *          Obežné aktíva          *  138 369 440   161 899 421     *         Cudzie zdroje           *  367 538 203   388 435 425  
 *---------------------------------*                                *---------------------------------* 
 *Zásoby                           *            0             0     *Rezervy                          *            0             0  
 
 *Pohľadávky                       *  126 924 098    68 513 954     *Dlhodobé záväzky                 *  326 091 129   346 699 962  
 * z toho                          *                                * z toho                          * 
 * -pohľadávky z obchodného styku  *            0             0     * - emitované dlhopisy            *  310 766 966   309 202 705  
 *  a za rozpočtové príjmy         * 
 *Finančný majetok                 *    5 366 576    86 685 998     * - dlhodobé zmenky na úhradu     *      230 235       230 235  
 
 *Prostriedky rozpočtového hospodá.*    1 300 000     1 475 000     * - ostatné dlhodobé záväzky      *   15 093 928    37 267 022  
 
 * z toho                          * 
 * - poskytnuté prechodné výpomoci *    1 300 000     1 475 000     *Krátkodobé záväzky               *    1 710 684     2 227 463  
 
 *Prechodné účty aktívne           *    4 778 766     5 224 469     * z toho                          * 
                                                                    * - záväzky z obchodného styku    *            0             0  
 *z toho                           * 
 * - náklady budúcich období       *    4 778 766     5 224 469     *Bankové výpomoci a pôžičky       *   39 736 390    39 508 000  
                                                                    * z toho                          * 
                                                                    * - dlhodobé bankové úvery        *      361 390             0  
 
                                                                    * - prijaté finančné výpomoci     *   39 375 000    39 508 000  
 
                                                                    *Prechodné účty pasívne           *            0             0  
 
 
 *---------------------------------*                                *---------------------------------* 
 
 
 *      Ú H R N   A K T Í V        *  142 011 179   165 382 088     *      Ú H R N   P A S Í V        *  142 011 180   165 382 090  


