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V tejto časti návrhu záverečného účtu verejnej správy sa uvádzajú výsledky 

rozpočtového hospodárenia jednotlivých subjektov verejnej správy s výnimkou štátneho 

rozpočtu, ktorého plnenie je podrobne analyzované v druhej časti materiálu. Údaje o rozpočte 

verejnej správy a o jeho plnení, ako aj o majetkovej a finančnej pozícii týchto subjektov 

vychádzajú z údajov nekonsolidovaného účtovného a finančného výkazníctva, tak ako ho 

tieto subjekty predložili. 

1. Obce 

 
Rok 2006 bol druhým rokom realizácie fiškálnej decentralizácie. Financovanie 

samosprávnych kompetencií obce a vyššie územné celky zabezpečovali predovšetkým 

z vlastných daňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných 

kapitol štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, 

úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou životného prostredia, ako aj realizácia 

projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. 

Niektoré špecifické a individuálne potreby obcí, ktoré neboli súčasťou fiškálnej 

decentralizácie, boli financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných 

v kapitole Všeobecná pokladničná správa.  

 
 V roku 2006 zostavovali obce podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet v členení 

na bežný a na kapitálový. Súčasťou ich rozpočtového hospodárenia sú aj finančné operácie, 

ktorými sa realizujú najmä návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

 

   Bežné rozpočty obcí schválené mestskými a obecnými zastupiteľstvami (po úprave) 

predpokladali príjmy 66 905,7 mil. Sk, výdavky 61 807,5 mil. Sk a rozpočtový prebytok 

5 098,2 mil. Sk. Skutočné bežné príjmy dosiahli sumu 69 794,7 mil. Sk a výdavky 62 358,3 

mil. Sk, prebytok je 7 436,4 mil. Sk. 

 V schválených kapitálových rozpočtoch (po úprave) sa rozpočtovali príjmy 14 747,3 

mil. Sk, výdavky 28 122,5 mil. Sk a rozpočtový schodok 13 375,2 mil. Sk. V skutočnosti boli 

dosiahnuté kapitálové príjmy v sume 13 326,0 mil. Sk, výdavky 23 252,3 mil. Sk, schodok 

9 926,3 mil. Sk.  

 Súčasťou rozpočtov obcí sú aj finančné operácie, v rámci ktorých obce predpokladali 

v príjmovej časti získať 13 205,9 mil. Sk, výdavky v oblasti finančných operácií sa očakávali 
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v sume 4 089,6 mil. Sk. Skutočné príjmové finančné operácie boli v sume 16 294,0 mil. Sk, 

výdavky v sume 7 704,8 mil. Sk, prebytok finančných operácií je 8 589,2 mil. Sk.  

Celkové príjmy rozpočtov obcí sa predpokladali vo výške 94 858,9 mil. Sk a dosiahli 

99 414,7 mil. Sk. Z rozpočtovaných výdavkov 94 019,7 mil. Sk sa realizovalo 93 315,4 mil. 

Sk. Hospodárenie obcí  za rok 2006 skončilo rozpočtovým prebytkom 6 099,3 mil. Sk. Po 

vylúčení finančných operácií vo výške 16 294,0 mil. Sk z príjmovej časti rozpočtov obcí,  

predstavujú príjmy 83 120,7 mil. Sk. Po vylúčení finančných operácií vo výške 7 704,8 mil. 

Sk z výdavkovej časti rozpočtov obcí,  predstavujú výdavky 85 610,6 mil. Sk. Rozpočtové 

hospodárenie obcí sa skončilo so schodkom 2 489,9 mil. Sk. 

 V porovnaní s rokom 2005 sa skutočne dosiahnuté celkové príjmy obcí za rok 2006 

zvýšili o 14 004,9 mil. Sk a celkové výdavky o 14 100,0 mil. Sk. Súvisí to predovšetkým 

s vyššími daňovými, nedaňovými príjmami, s poskytnutými bežnými grantami a transfermi zo 

štátneho rozpočtu, ako aj s vyššími príjmovými finančnými operáciami, ktoré plynuli do 

rozpočtov obcí. Na druhej strane došlo k poklesu kapitálových grantov a transferov 

poskytovaných zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. 

 
 1.1. Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí 

 
 Zo štátneho rozpočtu boli pre obce schválené finančné transfery v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa v celkovej sume 733,1 mil. Sk, z toho 554,0 mil. Sk na bežné výdavky 

a 179,1 mil. Sk na kapitálové výdavky. Rozpočtovými opatreniami sa pôvodne schválená 

suma dotácie zvýšila o 98,8 mil. Sk na 831,9 mil. Sk, z toho 648,0 mil. Sk na bežné výdavky 

a 183,9 mil. Sk na kapitálové výdavky. Išlo o posilnenie bežných aj kapitálových výdavkov 

súvisiacich s riešením individuálnych potrieb obcí, poskytnutie transferov na riešenie úhrad 

výdavkov súvisiacich so všeobecne prospešnými službami. V skutočnosti boli obciam zo 

štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa poskytnuté finančné prostriedky 

v celkovej sume 831,9 mil. Sk, t.j. 100 % z upraveného rozpočtu. Z nej pripadá na: 

 

 individuálne potreby obcí           124,9 mil. Sk 

 podporu rozvoja obcí             42,0 mil. Sk 

 kultúru                                                                                                     55,5 mil. Sk 

 sociálne zabezpečenie                                                                           609,5 mil. Sk 

  

 Okrem dotácií poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli poskytnuté 

ďalšie finančné transfery zo štátneho rozpočtu z iných kapitol, a to dotácie na financovanie 
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kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (základné školy, matričná činnosť, stavebné 

konanie a iné) a na ostatné činnosti zabezpečované obcami, na ktoré boli poskytnuté transfery 

z príslušných kapitol (napr. na podporu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, rozvoja 

bývania a pod.). Celková suma poskytnutých tuzemských grantov a transferov – bežných aj 

kapitálových je vykázaná vo výške 27 613,1 mil. Sk. 
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 1.2. Príjmy a výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

1.2.1. Bežný rozpočet 

Hospodárenie bežného rozpočtu ku koncu roku 2006 skončilo prebytkom 7 436,4 mil. 

Sk, keď príjmy dosiahli 69 794,7 mil. Sk a výdavky 62 358,3 mil. Sk. V porovnaní s rokom 

2005 prebytok bežného rozpočtu poklesol o 193,6 mil. Sk  

Úhrnné daňové príjmy bežného rozpočtu 40 793,8 mil. Sk tvoria podiel na dani 

z príjmov fyzických osôb (podľa rozpočtových výkazov obcí v sume 30 162,3 mil. Sk), ktoré 

v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do rozpočtov obcí plynú z celkového 

výnosu tejto dane vo výške 70,3 %, daň z nehnuteľností (6 718,6 mil. Sk) a dane na tovary a 

služby (3 912,9 mil. Sk). Rozpočtový zámer sa splnil na 103,0 %. 

 Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu obce vykázali v sume 8 628,6 mil. Sk, čím sa 

rozpočtový zámer prekročil o 12,0 %. Nárast oproti roku 2005 zaznamenali najmä príjmy 

z podnikania a z vlastníctva majetku (skutočnosť 3 694,4 mil. Sk, rozdiel + 405,6 mil. Sk) 

a príjmy z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio (243,6 mil. Sk, rozdiel + 94,1 mil. Sk). U ostatných nedaňových príjmov bežného 

rozpočtu došlo k poklesu, a to u administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb 

(3 668,0 mil. Sk, rozdiel – 7,4 mil. Sk) a iné nedaňové príjmy (1 022,6 mil. Sk, rozdiel – 87,8 

mil. Sk). 

 Z úhrnne prijatých bežných grantov a transferov 20 372,3 mil. Sk pripadá 20 163,3 

mil. Sk na tuzemské bežné granty a transfery a 209,0 mil. Sk na zahraničné bežné granty 

a transfery.  

V oblasti  výdavkov bežného rozpočtu vynaložili obce na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné vyrovnania 22 118,6 mil. Sk a na poistné a príspevok do poisťovní  7 694,4 

mil. Sk.             

 Takmer 38,1 % z bežného rozpočtu výdavkov smerovalo na tovary a služby  (23 747,2 

mil. Sk), a to na cestovné náhrady 145,6 mil. Sk, na poplatky za energie, vodu a komunikácie  

6 122,0 mil. Sk, na materiál 3 082,9 mil. Sk, dopravné 526,9 mil. Sk, rutinnú a štandardnú 

údržbu 4 921,2 mil. Sk, nájomné 180,6 mil. Sk a ostatné služby 8 768,0 mil. Sk. 

Výdavky na bežné transfery dosiahli 8 013,5 mil. Sk. Z uvedenej sumy  3 292,0 mil. 

Sk sú transfery v rámci verejnej správy, 1 760,5 mil. Sk predstavujú bežné transfery 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v rámci verejnej správy a 2 957,5 mil. Sk 
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tvoria transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným 

vo verejnej správe. 

Na splácanie úrokov  a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami obce použili 784,6 mil. Sk, z toho na splácanie úrokov v tuzemsku  

754,0 mil. Sk, do zahraničia 2,2 mil. Sk a na ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou 

a návratnou finančnou výpomocou 28,4 mil. Sk.   

 

1.2.2. Kapitálový rozpočet 

 Hospodárenie podľa kapitálového rozpočtu sa skončilo schodkom 9 926,3 mil. Sk, 

keď príjmy dosiahli 13 326,0 mil. Sk a výdavky 23 252,3 mil. Sk. 

 Kapitálové príjmy sú v medziročnom porovnaní s rokom 2005 vyššie o 877,1 mil. Sk 

a vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavujú plnenie na 90,4 %. 

Uvedené príjmy obce získali z kapitálových príjmov (5 680,0 mil. Sk), z toho z 

 predaja pozemkov a nehmotných aktív 3 135,1 mil. Sk, z predaja kapitálových aktív 2 432,3 

mil. Sk a z ďalších kapitálových príjmov 112,6 mil. Sk. Ďalšie kapitálové príjmy získali obce 

z tuzemských kapitálových grantov a transferov (7 449,8 mil. Sk) a zo zahraničných grantov 

a transferov 196,1 mil. Sk.       

 Z realizovaných kapitálových výdavkov 23 252,3 mil. Sk (plnenie k upravenému 

rozpočtu na 82,7 %) smerovalo 20 807,4 mil. Sk na obstarávanie kapitálových aktív a 2 444,9 

mil. Sk na kapitálové transfery.  

Na realizáciu nových stavieb a technického zhodnotenia existujúcich objektov obce 

vynaložili  takmer 76,9 % celkových kapitálových výdavkov,  t.j. 17 879,8 mil. Sk; oproti 

roku 2005 sa zvýšili výdavky v tejto položke o 4 511,4 mil. Sk. Na nákup pozemkov 

a nehmotných aktív sa vynaložilo 1 021,9 mil. Sk, na nákup budov a objektov, strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia a dopravných prostriedkov 1 143,1 mil. Sk, na 

prípravnú a projektovú dokumentáciu 606,1 mil. Sk a na rekonštrukciu a modernizáciu strojov 

a zariadení a ostatné kapitálové výdavky 156,5 mil. Sk. 

Kapitálové transfery sumou 2 444,9 mil. Sk tvoria 10,5 % z celkových kapitálových 

výdavkov a smerovali prevažne príspevkovým organizáciám (782,4 mil. Sk), jednotlivcom a 

neziskovým právnickým osobám (85,1 mil. Sk), nefinančným subjektom a príspevkovým 

organizáciám nezaradeným vo verejnej správe (1 226,3 mil. Sk) a ostatným subjektom (351,1 

mil. Sk). 
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1.2.3. Finančné operácie 

 Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obcí, ktorými sa vykonávajú prevody 

z peňažných fondov obcí a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

V príjmovej časti rozpočtov obcí dosiahli finančné operácie sumu 16 294,0 mil. Sk, čo je 

oproti roku 2005 zvýšenie o 7 066,7 mil. Sk  a vo výdavkovej časti rozpočtu bola dosiahnutá 

suma 7 704,8 mil. Sk, v porovnaní s rokom 2005 to predstavuje zvýšenie o 3 588,9 mil. Sk. 

 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v rozpočtoch obcí sú 

vykázané vo výške 11 085,7 mil. Sk, z toho zo splátok tuzemských a zahraničných úverov, 

pôžičiek a návratných finančných výpomoci (len istín) získali 142,6 mil. Sk, z predaja 

majetkových účastí a predaja privatizovaného majetku 116,0 mil. Sk a z ostatných finančných 

operácií získali 10 827,1 mil. Sk. V rámci ostatných príjmových finančných operácií získali 

obce prostriedky z realizácie ostatného finančného majetku sumu 484,9 mil. Sk, z realizácie 

konkurzu, likvidácie a exekúcie 14,9 mil. Sk, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

predstavoval 917,5 mil. Sk, prevod prostriedkov z peňažných fondov bol vykonaný v sume 

4 835,6 mil. Sk, odplata za postúpenú pohľadávku 0,3 mil. Sk a z iných príjmových 

finančných operácií 4 573,9 mil. Sk. V rámci ostatných príjmových finančných operácií 

niektoré obce a mestá zahrnuli aj krátkodobé úložky na termínované vklady vo výške 4 288,7 

mil. Sk. Obce prijali úvery za 5 208,3 mil. Sk, čo je oproti roku 2005 viac o 664,3 mil. Sk. 

Išlo predovšetkým o tuzemské úvery (5 205,9 mil. Sk), zo zahraničných úverov a pôžičiek 

bolo prijatých 2,4 mil. Sk.  

Vo výdavkovej časti  použili obce finančné operácie v celkovej sume 7 704,8 mil. Sk, 

z toho na splácanie istín  2 736,7 mil. Sk (medziročne viac o 959,0 mil. Sk) a na 

úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, nákup majetkových účastí a ostatné výdavkové 

finančné operácie 4 968,1 mil. Sk. Do tejto sumy zahrnuli niektoré obce a mestá aj výdavky 

na krátkodobé úložky na termínované vklady v sume 3 405,1 mil. Sk.  

Pri hodnotení celkových príjmov a výdavkov rozpočtov obcí je potrebné tieto 

príjmové a výdavkové finančné operácie krátkodobých termínovaných vkladov vylúčiť, 

nakoľko ich zaradenie do celkových výsledkov nezodpovedá skutočným výsledkom 

finančného hospodárenia obcí za rok 2006. 
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1.3. Výdavky z hľadiska funkčnej klasifikácie 

 
 Súhrnný prehľad výdavkov obcí podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 

            

Č. Názov oddielu Skutočnosť 
2005 

Skutočnosť 
2006 

Rozdiel 
2006-2005 

Podiel 
z celkových 
výdavkov 

v % 

Pomer 
2006/2005 

v % 

01 Všeobecné verejné služby  20 707,2 24 838,9 4 131,7 26,6 120,0
02 Obrana 9,2 24,0 14,8 0,0 260,9
03  Verejný poriadok a bezpečnosť 1035,1 1 192,1 157,0 1,3 115,2
04 Ekonomická oblasť 9 390,1 12 295,6 2 905,5 13,2 130,9
05 Ochrana životného prostredia 6 475,1 7 080,9 605,8 7,6 109,4
06 Bývanie a občianska vybavenosť 9 170,1 11 610,9 2 440,8 12,4 126,6
07 Zdravotníctvo 173,5 187,2 13,7 0,2 107,9
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 4 260,9 5 550,1 1 289,2 5,9 130,3
09 Vzdelávanie 25 241,2 27 324,4 2 083,2 29,3 108,3
10 Sociálne zabezpečenie 2 753,0 3 211,3 458,3 3,5 116,6
 SPOLU 79 215,4 93 315,4 14 100,0 100,0 117,8
 

01 – Všeobecné verejné služby: prevažná  časť výdavkov (24 838,9 mil. Sk) sa 

realizovala v triede Výdavky verejnej správy, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť obecných 

a mestských úradov, výdavky súvisiace s finančnými transakciami verejného dlhu, transfery 

všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy a na ostatné výdavky v rámci 

všeobecnej verejnej služby. 

02 -  Obrana:  výdavky smerovali v plnom rozsahu do financovania civilnej ochrany 

(24,0 mil. Sk). 

 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť:  celkové výdavky 1 192,1 mil. Sk sa použili na 

financovanie policajných služieb - obecnú políciu a na financovanie požiarnej ochrany – na 

mestské a dobrovoľné požiarne zbory. 

V rámci oddielu 04 – Ekonomická oblasť (12 295,6 mil. Sk) sa financovali najmä 

výdavky v oblasti dopravy (cestná doprava, vodná doprava a  ostatné druhy dopravy). 

V rámci oddielu sa ďalej financovali činnosti na úseku poľnohospodárstva, lesníctva, palív 

a energie, ťažby, výroby a výstavby, komunikácií a ostatné činnosti spadajúce do tejto 

funkcie. 

Z celkových výdavkov (7 080,9 mil. Sk) oddielu 05 – Ochrana životného prostredia sa 

financovali činnosti na úseku zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu, na úseku prevádzky 

kanalizačných sústav vrátane čistenia odpadových vôd, v súvislosti so znižovaním 
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znečisťovania ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a výskumu, vývoja v oblasti životného 

prostredia a ochrany životného prostredia. 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť: z celkových výdavkov 11 610,9 mil. Sk sa 

financovali výdavky súvisiace s rozvojom bývania, s rozvojom obcí, so zásobovaním pitnou 

vodou, verejným osvetlením obcí a v súvislosti s výskumom, vývojom, bývaním a občianskou 

vybavenosť. 

 Z oddielu 07 – Zdravotníctvo (187,2 mil. Sk) finančné prostriedky smerovali na 

obstaranie farmaceutických, zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a vybavenia, 

na všeobecnú a na primárnu lekársku zdravotnú starostlivosť a záchrannú zdravotnú službu 

a iné zdravotné služby, na ústavnú zdravotnú starostlivosť a na verejné zdravotné služby. 

V oddieli 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo obce v rámci celkových výdavkov 

5 550,1 mil. Sk financovali rekreačné a športové služby, kultúrne služby (divadlá, umelecké 

súbory, klubové a špeciálne kultúrne zariadenia, odborno-metodické zariadenia, knižnice, 

múzeá, galérie, pamiatková starostlivosť, národnostná kultúra), vysielacie a vydavateľské 

služby, náboženské a iné spoločenské služby a ostatné kultúrne aktivity realizované obcami.  

V rámci výdavkov oddielu 09 – Vzdelávanie (27 324,4 mil. Sk) obce financovali 

predškolskú výchovu, základné vzdelanie, zariadenia pre záujmové vzdelávanie, centrá 

voľného času, jazykové školy, zariadenie pre celoživotné vzdelávanie, služby pridružené ku 

školám (služby v školstve, školské stravovanie, domovy mládeže, strediská služieb škole, 

zariadenia výchovného poradenstva) a  ostatné výdavky súvisiace so vzdelávaním. 

 V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie obce vynaložili celkom 3 211,3 mil. Sk, 

z ktorých boli financované zariadenia sociálnych služieb (domovy dôchodcov, zariadenia 

opatrovateľskej služby, terénna opatrovateľská služba, poskytovanie príspevkov občanom 

s ťažkým zdravotným postihnutím, invaliditou, chorobou, podpora rodín s deťmi 

a poskytnutie finančnej pomoci nezamestnaným občanom).  

  

1.4. Majetková pozícia obcí 

Zhodnotenie majetkovej pozície obcí štátu pozostáva z  analýzy štruktúry ich 

majetku a štruktúry zdrojov financovania, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za 

všetky obce. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych 

ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 
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Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku obcí poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku obcí (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. Celkový majetok 

obcí (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 24 545,9 mil. Sk, z toho:  

 

 dlhodobý hmotný majetok       + 19 603,3 mil. Sk 

 dlhodobý finančný majetok        + 5 115,8 mil. Sk 

 pohľadávky                        - 493,2 mil. Sk 

 finančný majetok             + 382,1 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 314 443,1 mil. Sk, 

vyjadrený v percentách  za roky 2006: 

 

 podiel dlhodobý hmotný majetok na celkovom majetku je 76,1 %   

 podiel dlhodobý finančný majetok na celkovom majetku je 15,3 %  

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 4,0 %  

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je 4,3 %   

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 25,3 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania obcí poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív obcí v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva obcí v roku 

2006 vzrástli oproti roku 2005 o 24 545,9 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku        + 21 335,3 mil. Sk 

 záväzky             + 3 210,6 mil. Sk 



 10

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 314 443,1 mil. Sk, vyjadrený 

v percentách za roky 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 89,6 %  

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 10,4 %  
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                                                                               Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov obcí za rok 2006     
                                                 (v tis. Sk)    
                  

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
2006 

Skutočnosť 
2006-2005 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

Index 
2006/2005 

  
I.  PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU  spolu 63 733 503 59 681 105 66 905 740 69 794 727 6 061 224 104,3 1,1   
A.  Daňové príjmy 36 453 168 36 892 344 39 619 943 40 793 795 4 340 627 103,0 1,1   

1.  Dane z príjmov a kapitálového majetku 26 504 771 27 023 377 29 177 229 30 162 295 3 657 524 103,4 1,1   
      Daň z príjmov fyzickej osoby                           26 504 771 27 023 377 29 177 229 30 162 295 3 657 524 103,4 1,1   

2.  Dane z majetku                                                                              6 242 786 6 070 350 6 539 034 6 718 614 475 828 102,7 1,1   
      v tom:                                                                                
          Daň z nehnuteľností                                                                       6 242 786 6 070 350 6 539 034 6 718 614 475 828 102,7 1,1   
      v tom:                 
          z pozemkov                                                              1 840 857 1 898 061 1 878 764 1 789 884 -50 973 95,3 1,0   
          zo stavieb 4 199 250 3 943 886 4 412 276 4 626 142 426 892 104,8 1,1   
          z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 202 679 228 403 247 994 302 588 99 909 122,0 1,5   

3.  Dane za tovary a služby                                      3 705 611 3 798 617 3 903 680 3 912 886 207 275 100,2 1,1   
     v tom:                                                                              
         Dane za špecifické služby                                      3 649 946 3 785 701 3 880 761 3 888 818 238 872 100,2 1,1   
         Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 3 547 2 377 4 716 4 963 1 416 105,2 1,4   
         Iné dane za tovary a služby 52 118 10 539 18 203 19 105 -33 013 105,0 0,4   

B.  Nedaňové príjmy                                                                    8 224 170 6 416 350 7 704 339 8 628 639 404 469 112,0 1,0   
1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                               3 288 859 3 092 180 3 527 555 3 694 441 405 582 104,7 1,1   

     v tom:                 
         Príjmy z podnikania 184 717 100 007 166 976 234 942 50 225 140,7 1,3   
         Príjmy z vlastníctva 3 104 142 2 992 173 3 360 579 3 459 499 355 357 102,9 1,1   

2.  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                       3 675 370 2 727 184 3 150 285 3 667 976 -7 394 116,4 1,0   
     v tom:                                                                              
         Administratívne poplatky                                                                       827 464 732 357 816 541 1 030 138 202 674 126,2 1,2   
         Pokuty, penále a iné sankcie 110 786 49 916 69 613 106 069 -4 717 152,4 1,0   
         Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb 2 665 620 1 885 262 2 193 730 2 448 470 -217 150 111,6 0,9   
         Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 71 500 59 649 70 401 83 299 11 799 118,3 1,2   

3.   Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 149 534 113 944 191 890 243 638 94 104 127,0 1,6   
     z toho:                 
         Z úverov a pôžičiek              5 673 11 282 12 126 7 832 2 159 64,6 1,4   
         Z vkladov 24 855 63 564 27 696 37 630 12 775 135,9 1,5   
         Z účtov finančného hospodárenia 15 633 14 089 17 816 16 434 801 92,2 1,1   
         Z termínovaných vkladov  97 864 21 395 128 814 176 185 78 321 136,8 1,8   
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         Z návratných finančných výpomocí (NFV) 4 481 3 478 5 257 5 039 558 95,9 1,1   
         Ostatné platby 1 028 136 181 518 -510 286,2 0,5   

4.  Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, NFV a vkladov 32 0 2 2 -30 100,0 0,1   
5.  Iné nedaňové príjmy                                                                                  1 110 375 483 042 834 607 1 022 582 -87 793 122,5 0,9   

     v tom:                                                                              
         Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané  fin. prostriedkov 111 969 69 051 113 363 132 553 20 584 116,9 1,2   
         Ostatné príjmy 998 406 413 991 721 244 890 029 -108 377 123,4 0,9   
     z toho:                 
         Z odvodu 130 705 69 101 36 488 41 133 -89 572 112,7 0,3   
         Z dobropisov 126 524 44 374 92 246 115 522 -11 002 125,2 0,9   
         Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 74 473 81 141 97 190 91 513 17 040 94,2 1,2   

C.  Granty a transfery                                                       19 056 165 16 372 411 19 581 458 20 372 293 1 316 128 104,0 1,1   
1.  Tuzemské bežné granty a transfery                                                          19 014 391 16 178 516 19 264 242 20 163 287 1 148 896 104,7 1,1   

     z toho:                                                                              
         Granty                                                                                             366 969 189 508 277 041 310 069 -56 900 111,9 0,8   
         Transfery v rámci verejnej správy                                                          18 646 856 15 988 352 18 982 668 19 848 514 1 201 658 104,6 1,1   
         Transfery subjektom nezaradeným vo VS                                             566 656 4 533 4 704 4 138 103,8 8,3   

2.  Zahraničné granty bežné 8 770 159 170 171 804 103 878 95 108 60,5 11,8   
3.  Zahraničné transfery (bežné) 33 004 34 725 145 412 105 128 72 124 72,3 3,2   

II.  VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU  spolu 56 103 520 57 264 612 61 807 563 62 358 357 6 254 837 100,9 1,1   
A.  Bežné výdavky 56 103 520 57 264 612 61 807 563 62 358 357 6 254 837 100,9 1,1   

1.  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 20 414 640 20 835 696 21 819 962 22 118 627 1 703 987 101,4 1,1   
2.  Poistné a príspevok do poisťovní                        7 106 064 7 215 433 7 605 728 7 694 406 588 342 101,2 1,1   
3.  Tovary a služby                                                                             20 703 834 20 100 633 23 330 590 23 747 176 3 043 342 101,8 1,1   

     z toho:                                                                              
         Cestovné náhrady                                                                                   135 613 135 304 146 240 145 565 9 952 99,5 1,1   
         Energie, voda a komunikácie                                                                 5 220 117 5 742 743 6 042 335 6 121 957 901 840 101,3 1,2   
         Materiál  2 841 898 2 364 768 3 014 030 3 082 905 241 007 102,3 1,1   
         Dopravné 497 704 479 109 529 543 526 920 29 216 99,5 1,1   
         Rutinná a štandardná údržba 3 942 519 3 881 791 5 028 608 4 921 236 978 717 97,9 1,2   
         Nájomné za nájom 223 415 143 886 179 453 180 618 -42 797 100,6 0,8   
         Služby 7 842 568 7 353 032 8 390 381 8 767 975 925 407 104,5 1,1   

4.  Bežné transfery                                                                                         7 338 369 8 380 440 8 305 996 8 013 516 675 147 96,5 1,1   
     z toho:                                                                                 
         Transfery v rámci verejnej správy 3 254 040 4 296 011 3 498 485 3 291 981 37 941 94,1 1,0   
             Príspevkovej organizácií                                                                  2 014 279 2 118 683 2 201 872 2 162 508 148 229 98,2 1,1   
             Rozpočtovej organizácií  287 432 1 059 587 1 035 003 939 572 652 140 90,8 3,3   
         Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 1 548 708 1 535 073 1 717 419 1 760 456 211 748 102,5 1,1   
     z toho:                 
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         Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu 421 712 504 100 514 851 498 492 76 780 96,8 1,2   
         Neziskovým organizáciám poskytujúcim vš. prosp. Služby 275 166 373 449 319 593 313 256 38 090 98,0 1,1   
         Ostatné 731 738 657 524 882 975 948 708 216 970 107,4 1,3   
       Transfery nefinančným subjektom a transfery PO nezar. vo VS  2 534 855 2 544 692 3 086 396 2 957 539 422 684 95,8 1,2   

5.  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV   540 613 732 410 745 287 784 632 244 019 105,3 1,5   
        Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                  530 859 719 439 723 674 753 981 223 122 104,2 1,4   
        Splácanie úrokov do zahraničia                                                               2 500 664 2 077 2 196 -304 105,7 0,9   
        Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a NFV                              7 254 12 307 19 536 28 455 21 201 145,7 3,9   
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu 7 629 983 2 416 493 5 098 177 7 436 370 -193 613 145,9 1,0   

      
I.  PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU  spolu 12 448 917 9 024 847 14 747 301 13 325 969 877 052 90,4 1,1   

1.  Kapitálové príjmy                                                                                     4 072 522 3 974 767 5 708 175 5 680 012 1 607 490 99,5 1,4   
     z toho:                                                                              
         Príjem z predaja kapitálových aktív                                         1 338 129 1 890 022 2 623 595 2 432 294 1 094 165 92,7 1,8   
         Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                  2 597 031 2 012 167 2 974 230 3 135 114 538 083 105,4 1,2   
         Ďalšie kapitálové príjmy 137 362 72 578 110 350 112 604 -24 758 102,0 0,8   

2.  Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                      8 131 519 4 698 776 8 725 937 7 449 838 -681 681 85,4 0,9   
     z toho:                                                                              
         Granty 734 212 1 042 599 1 509 811 1 079 927 345 715 71,5 1,5   
         Transfery v rámci verejnej správy 7 396 525 3 656 177 7 208 245 6 364 272 -1 032 253 88,3 0,9   
     v tom:                 
        Zo štátneho rozpočtu 6 445 149 2 875 170 5 782 112 5 074 560 -1 370 589 87,8 0,8   
        Z FNM 29 698 19 041 61 990 77 116 47 418 124,4 2,6   
        Z rozpočtu VÚC 4 313 31 600 33 301 7 677 3 364 23,1 1,8   
        Od ostatných subjektov verejnej správy 31 960 65 426 36 629 19 244 -12 716 52,5 0,6   
        Ostatné podpoložky 885 405 664 940 1 294 213 1 185 675,0 300 270 91,6 1,3   
        Transfery subjektom nezaradeným vo VS                                              782 0 7 881 5 639 4 857 71,6 7,2   

3.  Zahraničné granty (kapitálové) 36 981 94 848 77 495 70 195 33 214 90,6 1,9   
4.  Zahraničné transfery (kapitálové) 207 895 256 456 235 694 125 924 -81 971 53,4 0,6   

II. VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU  spolu 18 996 105 18 660 318 28 122 506 23 252 283 4 256 178 82,7 1,2   
1.  Obstarávanie kapitálových aktív                                                             15 909 015 16 862 752 25 416 420 20 807 411 4 898 396 81,9 1,3   

     v tom:                 
          Nákup pozemkov a nehmotných aktív 892 106 601 931 962 288 1 021 896 129 790 106,2 1,1   
          Nákup budov, objektov alebo ich častí 459 092 184 564 398 754 373 301 -85 791 93,6 0,8   
          Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 387 520 271 959 559 524 551 179 163 659 98,5 1,4   
          Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                165 747 83 542 262 567 218 644 52 897 83,3 1,3   
          Prípravná a projektová dokumentácia 526 425 800 315 930 982 606 054 79 629 65,1 1,2   
          Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 13 368 477 14 760 126 22 088 763 17 879 855 4 511 378 80,9 1,3   
          Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 54 849 63 849 116 163 97 496 42 647 83,9 1,8   
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          Ostatné kapitálové výdavky 54 799 96 466 97 379 58 986 4 187 60,6 1,1   
2.  Kapitálové transfery                                                                               3 087 090 1 797 566 2 706 086 2 444 872 -642 218 90,3 0,8   

     v tom:                 
          V rámci VS 728 047 1 117 846 1 280 835 1 133 491 405 444 88,5 1,6   
                Príspevkovej organizácii 582 042 902 432 861 107 782 344 200 302 90,9 1,3   
                Rozpočtovej organizácii 9 683 6 802 13 753 3 662 -6 021 26,6 0,4   
                Ostatným subjektom VS 3 734 650 12 607 12 457 8 723 98,8 3,3   
                Ostatné podpoložky 132 588 207 962 393 368 335 028 202 440 85,2 2,5   
         Jednotlivcom a neziskovým PO 36 577 32 231 87 470 85 091 48 514 97,3 2,3   
         Nefinančným subjektom a transfery PO nezaradeným vo VS  2 322 466 644 889 1 337 781 1 226 290 -1 096 176 91,7 0,5   
         Do zahraničia   2 600 0 0        
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu -6 547 188 -9 635 471 -13 375 205 -9 926 314 -3 379 126 74,2 1,5   

 
I.  PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  spolu 9 227 346 7 921 353 13 205 870 16 294 005 7 066 659 123,4 1,8   

1.  Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 4 683 346 4 679 694 7 424 218 11 085 696 6 402 350 149,3 2,4   
         Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV (len istín) 258 110 128 486 139 080 134 785 -123 325 96,9 0,5   
         Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a NFV (len istín) 2 488 0 8 662 7 794 5 306 90,0 3,1   
         Z predaja majetkových účastí 13 595 79 700 144 825 114 648 101 053 79,2 8,4   
         Z predaja privatizácie majetku FNM SR a SPF 0 0 310 1 375 1 375 443,5 x   
         Z ostatných finančných operácií 4 409 153 4 471 508 7 131 341 10 827 094 6 417 941 151,8 2,5   
2.  Prijaté úvery, pôžičky a NFV                                                                    4 544 000 3 241 659 5 781 652 5 208 309 664 309 90,1 1,1   

       z toho:                 
               Tuzemské úvery, pôžičky a NFV                                                    4 525 377 3 238 861 5 769 565 5 205 922 680 545 90,2 1,2   
               Zahraničné úvery, pôžičky a NFV 18 623 2 798 12 087 2 387 -16 236 19,7 0,1   

II.  VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  spolu 4 115 839 2 163 145 4 089 640 7 704 776 3 588 937 188,4 1,9   
1.  Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami                 

  Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku a ostatné výd. Operácie 2 338 201 396 083 1 258 690 4 968 092 2 629 891 394,7 2,1   
  Splácanie istín 1 777 638 1 767 062 2 830 950 2 736 684 959 046 96,7 1,5   

I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií 5 111 507 5 758 208 9 116 230 8 589 229 3 477 722 94,2 1,7   
  C E L K O V É   P R  Í J  M Y       S P O L U 85 409 766 76 627 305 94 858 911 99 414 701 14 004 935 104,8 1,2   
  C E L K O V É   V Ý D A V K Y     S P O L U                                        79 215 464 78 088 075 94 019 709 93 315 416 14 099 952 99,3 1,2   
  PREBYTOK  (+), SCHODOK  (-)  BEŽNÉHO ROZPOČTU,   

KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ     6 194 302 -1 460 770 839 202 6 099 285 -95 017 x 1,0   
  PREBYTOK (+), SCHODOK (-) PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH 

OPERÁCIÍ 1 082 795 -7 218 978 -8 277 028 -2 489 944 -3 572 739 x -2,3   
 

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich  pôsobnosti za rok 2006 
(v tis. Sk) 

     
 

A K T Í V A 
 

 
Brutto 

 
Korekcia 

 
Netto 

 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

    Neobežný majetok                            369 207 777 81 500 462 287 707 315 262 974 928
        Dlhodobý nehmotný majetok                                          900 632 550 234 350 398 337 139
        Dlhodobý hmotný majetok                                            320 092 834 80 950 228 239 142 606 219 539 277
        Dlhodobý finančný majetok                                            48 214 311 0 48 214 311 43 098 512
    Obežný majetok             26 759 173 23 343 26 735 830 26 922 294
        Zásoby                                                                        341 329 233 341 096 336 663
        Pohľadávky                                                                  12 451 616 23 108 12 428 508 12 921 709
        z toho: odberatelia                                                      323 006 15 005 308 001 297 994
                   pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové               2 913 974 -1 2 913 975 3 184 222
                   pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné              0 0 0 0
        Finančný majetok                                                        13 591 507 2 13 591 505 13 209 423
        Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            160 524 0 160 524 273 797
        Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          45 456 0 45 456 51 459
        Prostriedky rozpočtového hospodárenia                                                       0 0 0 0
        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice                   0 0 0 0
        Prechodné účty aktív                                                     168 741 0 168 741 129 243
    M a j e t o k    s p o l u                                                  395 966 950 81 523 805 314 443 145 289 897 222
     

  
  

 
P A S Í V A 

 

 
Účtovné obdobie 

 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

    Vlastné zdroje krytia majetku                                         281 706 038 260 370 733   
        Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      280 873 008 262 159 299   
        Výsledok hospodárenia                                                 833 030 -1 788 566   
        Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       0 0   
    Záväzky  32 737 107 29 526 489   
        Rezervy                                                                        22 836 17 889   
        Dlhodobé záväzky                                                         2 512 495 1 468 892   
        z toho: emitované dlhopisy                                              100 546 190 532   
                    dlhodobé zmenky na úhradu                     0 0   
                    ostatné dlhodobé záväzky                    2 080 702 956 877   
        Krátkodobé záväzky                                   7 686 068 6 661 029   
        z toho: dodávatelia                                  2 744 964 1 888 927   
        Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             22 494 707 21 358 175   
        z toho: dlhodobé bankové úvery                       22 277 317 21 070 892   
                    krátkodobé bankové úvery                     88 928 134 758   
                    prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé v rámci verejného rozpočtu  61 997 72 219   
                    prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé v rámci verejného rozpočtu 42 715 57 688   
        Prechodné účty pasívne                                21 001 20 504   
        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice          0 0   
    V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a   z á v ä z k y   s p o l u                        314 443 145 289 897 222   

 

Zdroj: Datacentrum
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2006 
(v tis. Sk) 

     

  
Ukazovateľ Schválený rozpočet  Skutočnosť % k schválenému 

rozpočtu 

I.  PRÍJMY spolu  4 836 685 6 656 965 137,6
A. Daňové príjmy 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 2 473 062 3 214 358 130,0

 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 617 001 689 763 111,8
 2.  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 746 085 2 359 183 135,1
3.  Kapitálové príjmy 10 780 23 803 220,8
4.  Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 5 923 5 917 99,9
5.  Iné nedaňové príjmy 93 273 135 692 145,5

C. Granty a transfery 2 340 966 3 202 939 136,8
 1. Tuzemské bežné granty a transfery 1 949 335 2 350 600 120,6
 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 391 548 851 116 217,4
 3. Zahraničné granty 53 226 426,4
4. Zahraničné transfery  30 997 3 323,3

D. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 22 657 117 158 517,1
 1. Príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV (len istín) 362 362 100,0
2. Príjmy z ostatných finančných operácií 22 295 116 796 523,9

E. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 1 510 0,0
II.  VÝDAVKY spolu 5 108 195 6 428 981 125,9
A. Bežné výdavky 4 405 702 5 548 680 125,9

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 308 884 1 388 404 106,1
2. Poistné a príspevok do poisťovní  491 074 567 139 115,5
3. Tovary a služby 2 579 875 3 520 153 136,4
4. Bežné transfery 21 514 67 566 314,1
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV 4 355 5 418 124,4

B. Kapitálové výdavky  698 145 869 789 124,6
1. Obstarávanie kapitálových aktív 697 745 847 289 121,4
2. Kapitálové transfery 400 22 500 5 625,0

C. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 4 348 10 512 241,8
1. Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 173 482 278,6
2. Splácanie istín 4 175 10 030 240,2

I.-II.  Prebytok (+), schodok (-)  -271 510 227 984 -84,0
 

Zdroj: Datacentrum
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Súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2006 
(v tis. Sk) 

     
 

A K T Í V A 
 

 
Brutto 

 
Korekcia 

 
Netto 

 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

    Neobežný majetok                            24 764 000 6 758 399 18 005 601 18 525 373
        Dlhodobý nehmotný majetok                                          60 938 27 190 33 748 9 284
        Dlhodobý hmotný majetok                                            24 697 421 6 731 209 17 966 212 18 508 948
        Dlhodobý finančný majetok                                            5 641 0 5 641 7 141
    Obežný majetok             3 004 027 22 202 2 981 825 2 900 486
        Zásoby                                                                        143 756 0 143 756 149 130
        Pohľadávky                                                                  1 844 452 22 202 1 822 250 1 695 128
        z toho: odberatelia                                                      540 657 5 399 535 258 558 130
                   pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové               0 0 0 0
                   pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné              0 0 0 0
        Finančný majetok                                                        937 725 0 937 725 937 329
        Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            0 0 0 0
        Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          300 0 300 300
        Prostriedky rozpočtového hospodárenia                                                       0 0 0 0
        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice                   0 0 0 0
        Prechodné účty aktív                                                     77 794 0 77 794 118 599
    M a j e t o k    s p o l u                                                  27 768 027 6 780 601 20 987 426 21 425 859

     

  
  

 
P A S Í V A 

 

 
Účtovné obdobie 

 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

    Vlastné zdroje krytia majetku                                         18 855 158 19 221 568   
        Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      19 428 553 19 941 457   
        Výsledok hospodárenia                                                 -573 395 -719 889   
        Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       0 0   
    Záväzky  2 132 268 2 204 291   
        Rezervy                                                                        104 052 96 402   
        Dlhodobé záväzky                                                         138 860 119 096   
        z toho: emitované dlhopisy                                              0 0   
                   dlhodobé zmenky na úhradu                     5 000 1 733   
                   ostatné dlhodobé záväzky                    67 894 58 197   
        Krátkodobé záväzky                                   1 698 352 1 762 762   
        z toho: dodávatelia                                  449 853 508 048   
        Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             119 571 155 733   
        z toho: dlhodobé bankové úvery                       102 897 126 094   
                   krátkodobé bankové úvery                     3 879 16 142   
                   prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé v rámci verejného rozpočtu  7 341 7 294   
                   prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé v rámci verejného rozpočtu 5 454 6 203   
        Prechodné účty pasívne                                71 433 70 298   
        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice          0 0   
    V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a   z á v ä z k y   s p o l u                        20 987 426 21 425 859   

Zdroj: Datacentrum 
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 Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2006 
 (v tis. Sk) 
       

  
N Á K L A D Y Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie  

1. Spotreba materiálu                                               (501+502+503) 1 258 285 648 575 1 906 860 1 849 224 
2. Predaný tovar                                                                     (504) 22 608 38 147 60 755 59 626 
3. Služby                                                         (511+512+513+518) 904 673 141 008 1 045 681 881 878 
4. Osobné náklady                                   (521+524+525+527+528) 1 969 393 292 386 2 261 779 2 271 985 
5. Dane a poplatky                                   (531+532+538) 27 638 7 889 35 527 28 345 
6. Ostatné náklady                                      (úč. skupina 54) 260 369 53 983 314 352 249 087 
7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku    (551) 528 655 91 238 619 893 584 052 
8. Zostatková cena predaného dlhod. nehmotného a dlhod. hmotného majetku  (552) 33 105 16 520 49 625 80 976 
9. Predané cenné papiere a podiely                                       (553) 0 0 0 0 

10. Predaný materiál                                                    (554) 6 366 1 730 8 096 6 726 
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek           (556+559) 22 219 12 086 34 305 44 262 

  N á k l a d y   c e l k o m   5 033 311 1 303 562 6 336 873 6 056 161 

       

  
V Ý N O S Y  Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť  Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie  

1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb             (601+602) 1 799 631 1 187 096 2 986 727 3 093 713 
2. Tržby za predaný tovar                                             (604) 25 204 62 562 87 766 84 236 
3. Zmena stavu zásob                                 (účt. skupina 61) -1 533 -671 -2 204 2 071 
4. Aktivácia                                                 (účt. skupina 62) 26 957 22 264 49 221 67 571 
5. Ostatné výnosy                                       (účt. skupina 64) 398 632 23 711 422 343 424 317 
6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku      (651+654) 41 272 21 757 63 029 89 769 
7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku                   (652) 876 23 899 660 
8. Tržby z predaja cenných papierov a podielov                (653) 0 0 0 6 
9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku                (655) 0 0 0 186 

10. Zúčtovanie zákonných  rezerv a opravných položiek  (656+659) 14 442 3 023 17 465 16 043 
11. Príspevok na bežné výdavky                                            (691) 2 708 625 16 150 2 724 775 2 338 222 

  V ý n o s y   c e l k o m   5 014 106 1 335 915 6 350 021 6 116 794 

  Výsledok hospodárenia pred zdanením   -19 205 32 353 13 148 60 633 
  Daň z príjmov                                                            (591+595) 2 400 4 404 6 804 12 969 

  V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í   -21 605 27 949 6 344 47 664 

 

Zdroj: Datacentrum
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2. Vyššie územné celky 

 
Fiškálna decentralizácia sa dotýka aj vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), 

ktoré obdobne ako obce, financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovali 

predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu 

z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu 

štátnej správy, úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou životného prostredia, ako aj 

realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

Európskej únie. Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli poskytnuté dotácie na 

financovanie niektorých špecifických úloh spadajúcich do pôsobnosti VÚC 

(spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“, 

rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Národný dom Martin a pod.).   

 V roku 2006 zostavovali VÚC svoje rozpočty podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

členení na bežný a na kapitálový. Súčasťou ich rozpočtového hospodárenia sú aj finančné 

operácie, ktorými sa realizujú najmä návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

  Podľa upravených  rozpočtov preschválených zastupiteľstvami VÚC sa očakávali 
v roku 2006:  
 

 v rámci bežného rozpočtu príjmy 24 978,4 mil. Sk, výdavky 23 587,8 mil. Sk 

a rozpočtový prebytok 1 390,6 mil. Sk,  

 v rámci kapitálového rozpočtu príjmy 655,5 mil. Sk, výdavky 3 549,3 mil. Sk a 

rozpočtový schodok 2 893,8 mil. Sk, 

 rozpočet finančných operácií sa očakával v príjmoch v sume 1 759,0 mil. Sk, výdavky 

v sume 155,5 mil. Sk a rozpočtový prebytok 1 603,5 mil. Sk.   

 

V skutočnosti príjmy bežného rozpočtu dosiahli  25 299,4 mil. Sk, bežné výdavky 

23 394,8 mil. Sk a prebytok hospodárenia bežného rozpočtu 1 904,7 mil. Sk.  

Skutočné plnenie príjmov kapitálového rozpočtu sa dosiahlo vo výške 539,5 mil. Sk, 

čerpanie kapitálových výdavkov v sume 2 728,5 mil. Sk a schodok hospodárenia kapitálového 

rozpočtu dosiahol 2 189,0 mil. Sk. 

Celkové príjmy (bežného, kapitálového upraveného rozpočtu a rozpočtu finančných 

operácií) sa rozpočtovali sumou 27 392,9 mil. Sk, výdavky 27 292,7 mil. Sk a prebytok 

hospodárenia 100,2 mil. Sk. Výsledky rozpočtového hospodárenia charakterizujú celkové 

dosiahnuté príjmy v sume 27 205,7 mil. Sk, čerpanie celkových výdavkov v sume 26 277,2 
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mil. Sk a prebytok rozpočtového hospodárenia 928,5 mil. Sk. Po vylúčení finančných operácií 

vo výške 1 366,7 mil. Sk z príjmovej časti rozpočtov VÚC,  predstavujú príjmy 25 839,0 mil. 

Sk. Po vylúčení finančných operácií vo výške 153,8 mil. Sk z výdavkovej časti rozpočtov 

VÚC,  predstavujú výdavky 26 123,4 mil. Sk. Rozpočtové hospodárenie VÚC sa skončilo so 

schodkom 284,4 mil. Sk. 

V medziročnom porovnaní sa skutočne dosiahnuté príjmy vyšších územných celkov za 

rok 2006 oproti roku 2005 zvýšili o 2 652,1 mil. Sk a výdavky o 2 286,1 mil. Sk. Súvisí to s 

priaznivejším plnením daňových príjmov ako sa pôvodne predpokladalo (nárast o 1 482,8 mil. 

Sk) a vyššími tuzemskými a zahraničnými grantami a transfermi poskytnutými zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov (+ 995,5 mil. Sk). Na druhej strane došlo k poklesu celkových 

nedaňových príjmov a to predovšetkým v nedaňových kapitálových príjmoch (- 536,1 mil. 

Sk). 

 

2.1. Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom vyšších územných celkov 

 

Niektoré špecifické úlohy zabezpečované VÚC boli v roku 2006 financované formou 

dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Pre VÚC na rok 2006 boli schválené 

dotácie v celkovej sume 8,8 mil. Sk na zabezpečenie spolufinancovania projektu 

„Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“. Rozpočtovými opatreniami sa 

pôvodne schválená suma dotácie zvýšila o 329,6 mil. Sk na 338,4 mil. Sk. Išlo o úpravu 

transferov na bežné a kapitálové výdavky súvisiacich s poskytnutím dotácií do rozpočtov 

VÚC na vykrytie strát dopravným spoločnostiam z poskytovania služieb vo verejnom záujme 

v sume 300,0 mil. Sk, s realizáciou uznesenia vlády SR č. 420/2006 na rekonštrukciu 

národnej kultúrnej pamiatky Národný dom Martin v sume 28,0 mil. Sk a na výdavky na 

všeobecne prospešné služby podľa § 37 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1,6 mil. Sk.  V skutočnosti boli vyšším 

územným celkom poskytnuté zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 

finančné prostriedky v celkovej sume 338,4 mil. Sk, t.j. 100,0 %. Z nej pripadá na: 

 doprava – dotácie pre VÚC na vykrytie strát dopravným spoločnostiam  

      z poskytovania služieb vo verejnom záujme             300,0 mil. Sk 

 kultúra - rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Národný dom Martin    28,0 mil. Sk 

  všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 171/2005 Z. z.                           1,6 mil. Sk 

 sociálne zabezpečenie - spolufinancovanie projektu „Transformácia    

      existujúcich zariadení sociálnych služieb“                                                        8,8 mil. Sk 
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Okrem dotácií poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli poskytnuté 

ďalšie finančné transfery zo štátneho rozpočtu z iných kapitol, a to dotácie na financovanie 

kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (stredné školy) a na ostatné činnosti 

zabezpečované VÚC, na ktoré boli poskytnuté transfery z príslušných kapitol (napr. na 

podporu regionálneho rozvoja). Celková suma poskytnutých tuzemských a zahraničných 

grantov a transferov poskytnutá do rozpočtov VÚC je vykázaná vo výške 11 064,8 mil. Sk. 

 

2.2. Príjmy a výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

2.2.1. Bežný rozpočet 

 

 Príjmy bežného rozpočtu VÚC za rok 2006 dosiahli 25 299,4 mil. Sk, výdavky sa 

čerpali sumou 23 394,8 mil. Sk a prebytok bežného rozpočtu dosiahol  1 904,6 mil. Sk. 

Príjmy bežného rozpočtu tvorili daňové, nedaňové príjmy vzťahujúce sa k bežnému 

rozpočtu a granty a transfery.  

Daňové príjmy - v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z.  o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do rozpočtov 

VÚC plynie podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 23,5 % z celkového 

výnosu tejto dane a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výnos dane z motorových vozidiel. V roku 

2006 do rozpočtov VÚC smeroval výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 10 087,1 

mil. Sk a daň z motorových vozidiel vo výške 3 091,6 mil. Sk, úhrnne tvorili daňové príjmy 

13 178,7 mil. Sk. Rozpočtový zámer plnenia daňových príjmov k upravenému rozpočtu sa 

splnil na 101,2 %. 

Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu boli splnené na 112,9 %, keď dosiahli 1 480,1 

mil. Sk s absolútnym prekročením upraveného rozpočtu o 168,7 mil. Sk.  

V kategórii nedaňových príjmov sú zahrnuté: 

 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 79,4 mil. Sk; oproti roku 2005 boli vyššie 

o 19,7 mil. Sk. Tieto príjmy boli dosiahnuté predovšetkým z prenájmu majetku vo 

vlastníctve VÚC, 

 administratívne a iné poplatky a platby 1 217,2 mil. Sk; vo vzťahu k upravenému rozpočtu 

je plnenie na 111,4 %. V porovnaní s rokom 2005 je to viac o 93,9 mil. Sk. Konkrétne ide 

o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované 

služby, platby za stravné, za ubytovacie služby,  poplatky a platby za zápisné a školné 

a ďalšie poplatky a platby za poskytované služby, 
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 úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 49,6 mil. Sk; o 20,8 mil. 

Sk viac oproti roku 2005,  

 iné nedaňové príjmy 133,9 mil. Sk; oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 72,9 mil. 

Sk. Ide o príjmy dosiahnuté rozpočtovými organizáciami z podnikateľskej činnosti po 

zdanení, vratky, dobropisy, náhrady poistného plnenia a ostatné nedaňové príjmy. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo zahraničných grantov a z prostriedkov rozpočtu 

EÚ boli vyšším územným celkom poskytnuté bežné granty a transfery v sume 10 640,6 mil. 

Sk, z toho 338,4 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorých bližšie určenie je 

uvedené v časti Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom vyšších územných celkov. 

Okrem transferov poskytnutých Ministerstvom financií SR, boli vyšším územným 

celkom poskytnuté aj transfery od iných orgánov štátnej správy, napr. Ministerstva školstva 

SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stredného školstva, Ministerstva kultúry SR, 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších ústredných orgánov štátnej správy. 

Výdavky bežného rozpočtu (23 394,8 mil. Sk) boli určené na úhradu miezd, platov, 

služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, na odvody do poistných fondov 

a príspevku zamestnávateľa do poisťovní, na tovary a služby a na bežné transfery. 

 Na mzdách, platoch, služobných príjmoch a ostatných osobných vyrovnaniach sa 

vyplatilo 6 355,8  mil. Sk, a to zamestnancom úradov vyšších územných celkov, 

zamestnancom rozpočtových organizácií na úseku školstva a sociálnych vecí. V nadväznosti 

na to boli realizované úhrady do poistných fondov a príspevkov do poisťovní v sume 2 259,0 

mil. Sk. 

 Na tovary a služby sa vynaložilo 5 514,3 mil. Sk, z toho 42,1 mil. Sk na úhradu 

cestovného, 1 279,2 mil. Sk na výdavky za dodávky energií, vody a komunikácie, 1 418,2 

mil. Sk na nákup materiálu, 285,9 mil. Sk na dopravné, 1 454,0 mil. Sk na rutinnú 

a štandardnú údržbu, 82,8 mil. Sk na nájomné za prenájom nebytových priestorov a na ostatné 

tovary a služby sa poukázalo 952,1 mil. Sk.  

 V rámci bežných výdavkov poskytli vyššie územné celky bežné transfery 9 226,2 mil. 

Sk, a to príspevkovým organizáciám 6 461,2 mil. Sk, rozpočtovým organizáciám 1,7 mil. Sk, 

obciam 15,2 mil. Sk, jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám v sume 853,2 mil. Sk, 

z toho: občianskym združeniam a nadáciám 127,3 mil. Sk, neziskovým organizáciám 

poskytujúcim všeobecne prospešné služby  637,3 mil. Sk, nefinančným právnickým osobám 

10,4 mil. Sk, na nemocenské dávky 15,8 mil. Sk a ostatným 62,4 mil. Sk. Dotácie 

nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným v sektore 

verejnej správy boli poskytnuté v sume 1 887,3 mil. Sk. Ide predovšetkým o dotácie 
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poskytnuté dopravcom – právnickým osobám, ktorí zabezpečujú výkony vo verejnom záujme, 

a to prepravu osôb v pravidelnej verejnej autobusovej doprave. Bežné transfery do zahraničia 

boli poskytnuté vyššími územnými celkami v sume 0,6 mil. Sk. 

 Na splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi sa použilo 39,4 mil. Sk. 

 
2.2.2. Kapitálový rozpočet 

 

 Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 539,5 mil. Sk a výdavky 2 728,5 mil. Sk, čím 

vznikol schodok v sume 2 189,0 mil. Sk. 

 Na plnení kapitálových príjmov sa podieľali nedaňové kapitálové príjmy vyšších 

územných celkov v sume 115,4 mil. Sk, a to z predaja kapitálových aktív 97,0 mil. Sk 

a z predaja pozemkov a nehmotných aktív  vo vlastníctve vyšších územných celkov 18,3 mil. 

Sk. V porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu nedaňových kapitálových príjmov o 536,1 

mil. Sk. 

 Formou kapitálových grantov a transferov získali VÚC spolu 424,2 mil. Sk, z toho 

z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 37,6 mil. Sk. Ostatné kapitálové transfery 

boli získané z iných rozpočtových kapitol, napr. Ministerstva kultúry SR, Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších.  

 Na kapitálové výdavky vynaložili vyššie územné celky spolu 2 728,5 mil. Sk, z toho 

na obstaranie kapitálových aktív 2 017,4 mil. Sk a na kapitálové transfery 711,1 mil. Sk.

 Z kapitálových výdavkov v rámci obstarania kapitálových aktív boli realizované 

predovšetkým nákupy pozemkov a nehmotných aktív v sume 158,1 mil. Sk,  nákup budov, 

objektov alebo ich častí za 17,0 mil. Sk, strojov, prístrojov, zariadení a techniky za 160,0 mil. 

Sk, dopravných prostriedkov 124,2 mil. Sk, na prípravnú a projektovú dokumentáciu sa 

použilo 27,8 mil. Sk,  na realizáciu  stavieb  a ich technického zhodnotenia sa použilo 1 509,3 

mil. Sk, na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení 14,0 mil. Sk a na ostatné 

kapitálové výdavky 7,0 mil. Sk.  

Kapitálové transfery  poskytli VÚC príspevkovým organizáciám v celkovej sume 

697,5 mil. Sk, rozpočtovým organizáciám 0,1 mil. Sk, jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám v sume 4,5 mil. Sk, nefinančným subjektom a príspevkovým 

organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v sume 5,9 mil. Sk. 
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2.2.3. Finančné operácie 

 

Súčasťou rozpočtov VÚC sú aj finančné operácie VÚC, ktorými sa vykonávajú 

prevody z  peňažných fondov VÚC a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.   

V príjmovej časti rozpočtov VÚC dosiahli finančné operácie sumu 1 366,7 mil. Sk, čo 

je oproti roku 2005 zvýšenie o 502,5 mil. Sk  a vo výdavkovej časti rozpočtu bola dosiahnutá 

suma 153,8 mil. Sk, v porovnaní s rokom 2005 to predstavuje zvýšenie o 128,4 mil. Sk. 

 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v rozpočtoch VÚC 

sú vykázané vo výške 375,4 mil. Sk, z toho zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek 

a návratných finančných výpomocí (len istín) získali 0,7 mil. Sk a z ostatných finančných 

operácií získali 374,7 mil. Sk, z toho 75,4 mil. Sk zo zostatku prostriedkov z minulých rokov 

a 299,3 mil. Sk z prevodu prostriedkov z peňažných fondov. VÚC prijali úvery v sume 991,3 

mil. Sk, čo je oproti roku 2005 viac o 445,0 mil. Sk. Išlo predovšetkým o tuzemské úvery 

(580,3 mil. Sk), zo zahraničných úverov a pôžičiek bolo prijatých 411,0 mil. Sk.  

Vo výdavkovej časti finančných operácií použili VÚC prostriedky v celkovej sume 

153,8 mil. Sk, z toho na splácanie istín  148,7 mil. Sk (medziročne viac o 135,8 mil. Sk) a na 

úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, nákup majetkových účastí a ostatných 

výdavkových finančných operácií sumu 5,1 mil. Sk. 

 

 

2.3. Výdavky z hľadiska funkčnej klasifikácie 

 

Čerpanie výdavkov rozpočtov VÚC podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

je uvedené v nasledujúcom prehľade (v mil. Sk): 

 

Č. Názov oddielu Skutočnosť 
2005 

Skutočnosť 
2006 

Rozdiel 
2006-2005 

Podiel 
z celkových 
výdavkov 

v % 

Pomer 
2006/2005 

v % 

01 Všeobecné verejné služby 1 631,5 1 995,1 363,6 7,6 122,3 
04 Ekonomická oblasť 4 129,2 5 366,2 1 237,0 20,4 130,0 
05  Ochrana životného prostredia 0 36,6 36,6 0,1 0,0 
06  Bývanie a občianska vybavenosť 2,2 0 -2,2 0,0 0,0 
07 Zdravotníctvo 401,2 239,1 -162,1 1,0 59,6 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 277,0 1 387,5 110,5 5,3 108,7 
09 Vzdelávanie 11 827,7 12 357,4 529,7 47,0 104,5 
10 Sociálne zabezpečenie 4 722,3 4 895,3 173,0 18,6 103,7 
 S p o l u 23 991,1 26 277,2 2 286,1 100,0 109,5 
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V oddieli 01 – Všeobecné verejné služby (1 995,1 mil. Sk) sa realizovali výdavky 
súvisiace s činnosťou úradov samosprávnych krajov. Bežné výdavky sa použili na vyplatenie 
mzdových prostriedkov zamestnancom úradov samosprávnych krajov, na odvody do 
poistných fondov a príspevku zamestnávateľa do poisťovní, na výdavky súvisiace 
s prevádzkou úradov samosprávnych krajov a s činnosťou poslancov a zastupiteľstiev, na 
poskytnutie bežných transferov a na splátky úrokov. 
 Z kapitálových výdavkov boli realizované najmä nákupy spojené s vybavením úradov 
samosprávnych krajov. Išlo o vybavenia výpočtovou technikou, softvérov, licencií, 
kancelárskej techniky, vybavenia kancelárií, nákup osobných motorových vozidiel, 
telekomunikačnej techniky a ďalšie nákupy spojené s ich činnosťou, ako aj výdavky súvisiace 
s vykonaním rekonštrukčných prác objektov, v ktorých sú umiestnené úrady samosprávnych 
krajov. 

04 - Ekonomická oblasť – celkové výdavky vynaložené v tomto oddieli dosiahli sumu 
5 366,2 mil. Sk. V tomto oddieli boli čerpané výdavky predovšetkým na úseku dopravy 
poskytnutím dotácií na náhradu straty dopravným spoločnostiam pri zabezpečovaní výkonov 
vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave a pri zabezpečovaní kompetencií na 
úseku cestného hospodárstva pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy.  
  V oddieli 05 – Ochrana životného prostredia boli výdavky čerpané v sume 36,6 mil. 
Sk, ktoré boli poskytnuté VÚC Nitra organizácii, ktorej je zakladateľom za účelom ochrany 
životného prostredia (spaľovňa), ako bežný transfer na úhradu výdavkov súvisiacich s jej 
činnosťou. 

Na úseku zdravotníctva - oddiel 07 boli poskytnuté prostriedky v celkovej sume 239,1 
mil. Sk. Tieto prostriedky boli vynaložené na rozostavané stavebné akcie zdravotníckych 
zariadení a na nákup prístrojov a zdravotníckeho vybavenia pre tieto zariadenia, ako aj na 
riešenie zadĺženosti zdravotníckych zariadení. 

Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo: výdavky na úseku kultúry boli čerpané 
v celkovej sume 1 387,5 mil. Sk. Tieto výdavky boli smerované najmä na poskytnutie 
bežných a kapitálových transferov príspevkovým organizáciám – kultúrnym inštitúciám 
( divadlá, knižnice, múzeá a galérie, klubové a špeciálne kultúrne zariadenia a ostatné 
kultúrne inštitúcie), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 

Najväčší objem výdavkov v rámci rozpočtu vyšších územných celkov sa rozpočtoval 
a aj vynaložil v oddieli 09 – Vzdelávanie.  Spolu  ide o sumu 12 357,4 mil. Sk. Tieto výdavky 
sa vynaložili na činnosť stredných škôl a školských zariadení (stredné odborné učilištia, 
strediská praktického vyučovania, združené stredné školy, gymnáziá, zariadenia školského 
stravovania, domovy mládeže, školy v prírode a pod.). V prevažnej miere kompetencie na 
úseku školstva boli financované z dotácií zo štátneho rozpočtu, a to prenesený výkon štátnej 
správy bol financovaný z dotácií poskytnutých z kapitoly Ministerstva školstva SR 
a samosprávne pôsobnosti z vlastných zdrojov VÚC.  
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V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie sa na činnosť zariadení sociálnych služieb 
vynaložilo spolu 4 895,3 mil. Sk. V rámci bežných výdavkov poskytli VÚC zo svojich 
rozpočtov aj bežné transfery organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby (tzv. 
neštátne subjekty). Z prevádzkových výdavkov zariadení sociálnych služieb sú hradené 
jednak výdavky spojené s prevádzkou týchto zariadení  (mzdy zamestnancom zariadení 
sociálnych služieb, odvodové povinnosti do poisťovní, energie, nájomné) a výdavky spojené 
s poskytovanými službami pre občanov, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach 
(stravovanie, zdravotnícke potreby, hygienické potreby a ďalšie). Ide o zariadenia, v ktorých 
sú umiestnení obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím vyžadujúci zvýšenú zdravotnú 
starostlivosť, zariadenia sociálnych služieb pre deti a pod. Súčasne boli poskytnuté aj 
transfery obciam na plnenie úloh spojených so starostlivosťou o starých a zdravotne 
postihnutých občanov napr. pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby. 
 

  

2.4. Majetková pozícia VÚC 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície VÚC pozostáva z  analýzy štruktúry ich majetku a 

štruktúry zdrojov financovania, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za všetky VÚC. 

V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov 

a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 

 

Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku VÚC poskytuje 

informácie o hodnote celkového majetku VÚC (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok VÚC (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 

o 5 268,1 mil. Sk, z toho:  

 

 dlhodobý nehmotný majetok        + 97,2 mil. Sk 

 dlhodobý hmotný majetok             + 3 749,4 mil. Sk 

 dlhodobý finančný majetok                 + 884,3 mil. Sk 

 zásoby          + 96,4 mil. Sk 

 pohľadávky                     - 26,5 mil. Sk 

 finančný majetok                + 466,8 mil. Sk 

 



 27

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 25 071,9 mil. Sk  vyjadrený 

v percentách za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobý nehmotný majetok na celkovom majetku je  1,2 %   

 podiel dlhodobý hmotný majetok na celkovom majetku je  82,6 %  

 podiel dlhodobý finančný majetok na celkovom majetku je  4,2 %  

 podiel zásob na celkovom majetku je  2,0 %  

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je  1,7 %  

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je  8,3 %  

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006.  Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  na 41,4  %   

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 62,8 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania VÚC poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív VÚC v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva VÚC v roku 

2006 vzrástli oproti roku 2005 o 5 268,1 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku              + 4 616,6 mil. Sk 

 záväzky                                + 651,5 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 25 071,9 mil. Sk vyjadrený 

v percentách za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 78,6 %  

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 21,4 %  
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                                                                Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov VÚC za rok 2006    
(v tis. Sk) 

         

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
2006 

Skutočnosť 
2006-2005 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

Index 
2006/2005 

I.  PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU  spolu 22 629 999 23 514 547 24 978 412 25 299 434 2 669 435 101,3 1,1 

A.  Daňové príjmy 11 695 882 12 163 142 13 024 949 13 178 727 1 482 845 101,2 1,1 
1.   Dane z príjmov a kapitálového majetku 8 896 351 9 505 109 10 045 943 10 087 071 1 190 720 100,4 1,1 

          Daň z príjmov fyzickej osoby                           8 896 351 9 505 109 10 045 943 10 087 071 1 190 720 100,4 1,1 
2.   Dane za tovary a služby                                      2 799 531 2 658 033 2 979 006 3 091 656 292 125 103,8 1,1 

     v tom:                                                                            
         Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 2 799 531 2 658 033 2 979 006 3 091 656 292 125 103,8 1,1 
     v tom: daň z motorových vozidiel 2 799 531 2 658 033 2 979 006 3 091 656 292 125 103,8 1,1 

B.  Nedaňové príjmy 1 272 720 1 050 756 1 311 396 1 480 076 207 356 112,9 1,2 
1.   Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                             59 728 34 860 66 455 79 430 19 702 119,5 1,3 
     v tom:               
        Príjmy z podnikania 20 0 0 0 -20 x 0,0 
        Príjmy z vlastníctva 59 708 34 860 66 455 79 430 19 722 119,5 1,3 

2.   Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                     1 123 337 987 817 1 092 602 1 217 212 93 875 111,4 1,1 
     v tom:                                                                            
        Administratívne poplatky                                                                      10 238 16 679 12 801 21 333 11 095 166,7 2,1 
        Pokuty, penále a iné sankcie 369 80 143 551 182 385,3 1,5 
        Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 1 112 719 971 058 1 079 635 1 195 306 82 587 110,7 1,1 
        Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 11 0 23 22 11 x 2,0 

3.   Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 28 745 18 190 36 306 47 996 19 251 132,2 1,7 
     z toho:               
         Z vkladov 7 667 6 456 4 956 7 882 215 159,0 1,0 
         Z účtov finančného hospodárenia 17 703 8 234 24 396 28 057 10 354 115,0 1,6 
         Z termínovaných vkladov  3 251 3 500 6 954 12 052 8 801 x 3,7 
         Z návratných finančných výpomocí 124 0 0 0 -124 x 0,0 
         Ostatné platby   0 0 5 5     

4.   Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, NFV a vkladov 0 0 0 1 584 1 584 x   
5.   Iné nedaňové príjmy                                                                                 60 910 9 889 116 033 133 854 72 944 115,4 2,2 

     v tom:                                                                            
        Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostriedky 837 0 34 495 -342 1 455,9 0,6 
        Ostatné príjmy 60 073 9 889 115 999 133 359 73 286 115,0 2,2 
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     z toho:               
         z náhrad poistného plnenia 5 462 107 3 444 5 827 365 169,2 1,1 
         z odvodu 68 0 0 8 -60 0,0 0,1 
         z dobropisov 9 747 623 9 886 14 460 4 713 146,3 1,5 
         z vratiek 19 777 567 8 562 26 417 6 640 308,5 1,3 
         z refundácií 11 823 14 64 330 62 050 50 227 96,5 5,2 
         Iné 13 196 8 578 29 777 24 597 11 401 82,6 1,9 

C.  Granty a transfery 9 661 397 10 300 649 10 642 067 10 640 631 979 234 100,0 1,1 
1.   Tuzemské bežné granty a transfery                                                         9 661 278 10 300 649 10 641 174 10 639 617 978 339 100,0 1,1 

     z toho:                                                                            
         Granty                                                                                             31 544 115 817 128 657 124 415 92 871 96,7 3,9 
         Transfery v rámci verejnej správy                                                       9 629 734 10 184 832 10 512 517 10 515 202 885 468 100,0 1,1 

2.   Zahraničné granty 119 0 43 164 45 x 1,4 
3.   Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ   0 850 850 850 x x 

II.  VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU  spolu 21 363 539 22 439 728 23 587 837 23 394 779 2 031 240 99,2 1,1 

A.  Bežné výdavky 21 363 539 22 439 728 23 587 837 23 394 779 2 031 240 99,2 1,1 
1.   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6 069 705 6 065 837 6 369 485 6 355 833 286 128 99,8 1,0 
2.   Poistné a príspevok do poisťovní                        2 115 375 2 141 968 2 267 984 2 258 962 143 587 99,6 1,1 
3.   Tovary a služby                                                                             4 835 778 5 298 895 5 604 842 5 514 327 678 549 98,4 1,1 

     z toho:                                                                            
         Cestovné náhrady                                                                                  33 308 38 461 44 463 42 097 8 789 94,7 1,3 
         Energie, voda a komunikácie                                                               1 103 267 1 208 029 1 281 527 1 279 163 175 896 99,8 1,2 
         Materiál  1 353 379 1 161 104 1 410 243 1 418 180 64 801 100,6 1,0 
         Dopravné 327 597 273 179 288 881 285 929 -41 668 99,0 0,9 
         Rutinná a štandardná údržba 1 147 954 1 292 490 1 542 380 1 454 025 306 071 94,3 1,3 
         Nájomné za nájom 98 589 74 433 84 384 82 856 -15 733 98,2 0,8 
         Služby 771 684 1 251 199 952 964 952 077 180 393 99,9 1,2 

4.   Bežné transfery                                                                                        8 329 622 8 901 848 9 305 765 9 226 243 896 621 99,1 1,1 
     z toho:                                                                               
         Transfery v rámci verejnej správy 6 206 202 6 616 643 6 477 612 6 485 134 278 932 100,1 1,0 
                 Príspevkovej organizácii                                                               6 173 614 6 593 415 6 451 708 6 461 213 287 599 100,1 1,0 
                 Rozpočtovej organizácii 3 783 20 047 6 844 1 672 -2 111 x 0,4 
                 Obci 26 576 0 15 049 15 173 -11 403 100,8 0,6 
                 Verejnej vysokej škole 413 181 2 952 2 736 2 323 x 6,6 
                 Ostatné 1 816 3 000 1 059 4 340 2 524 409,8 2,4 
          Transfery jednotlivcom a neziskovým PO v rámci VS 800 789 850 339 878 057 853 197 52 408 97,2 1,1 
     z toho:               
          občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 147 365 125 549 129 767 127 330 -20 035 98,1 0,9 
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          Neziskovým organizáciám poskytujúcim vš. prospešné služby  571 801 671 384 652 271 637 241 65 440 97,7 1,1 
          Nefinančnej právnickej osobe 12 895 21 950 17 339 10 439 -2 456 60,2 0,8 
          Na nemocenské dávky 15 067 9 918 13 728 15 816 749 115,2 1,0 
          Ostatné 53 661 21 538 64 952 62 371 8 710 96,0 1,2 
         Transfery nef. subjektom a transfery PO nezaradeným vo VS  1 322 094 1 434 331 1 949 436 1 887 283 565 189 96,8 1,4 
         Transfery do zahraničia 537 535 660 629 92 95,3 1,2 

5.   Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžič. a NFV       13 059 31 180 39 761 39 414 26 355 99,1 3,0 
          Splácanie úrokov v tuzemsku                                                             10 652 31 110 36 070 35 744 25 092 99,1 3,4 
          Splácanie úrokov do zahraničia                                                           0 0 3 326 3 326 3 326 100,0 x 
          Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a NFV                          2 407 70 365 344 -2 063 x 0,1 
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu 1 266 460 1 074 819 1 390 575 1 904 655 638 195 x 1,5 

 
I. PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU  spolu 1 059 346 887 807 655 518 539 548 -519 798 82,3 0,5 

1.   Kapitálové príjmy                                                                                    651 477 321 540 149 457 115 371 -536 106 77,2 0,2 
     z toho:                                                                            
         Príjem z predaja kapitálových aktív                                         506 913 321 540 133 255 97 042 -409 871 72,8 0,2 
         Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                 144 564 0 16 202 18 297 -126 267 112,9 0,1 
         Ďalšie kapitálové príjmy   0 0 32 32     

2.   Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                    407 819 566 267 506 061 424 177 16 358 83,8 1,0 
     z toho:                                                                            
          Granty 38 386 557 091 218 419 130 979 92 593 60,0 3,4 
          Transfery v rámci verejnej správy 369 433 9 176 287 642 293 198 -76 235 101,9 0,8 
     v tom:               
         Zo štátneho rozpočtu 328 022 0 285 159 290 616 -37 406 101,9 0,9 

3.   Zahraničné kapitálové granty 50 0 0 0 -50 x 0,0 
II. VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU  spolu 2 602 136 1 914 197 3 549 327 2 728 580 126 444 76,9 1,0 

1.   Obstarávanie kapitálových aktív                                                             1 809 064 1 448 776 2 574 585 2 017 410 208 346 78,4 1,1 
     v tom:               
        Nákup pozemkov a nehmotných aktív 190 662 214 015 224 368 158 099 -32 563 70,5 0,8 
        Nákup budov, objektov alebo ich častí 102 925 4 820 23 763 17 038 -85 887 71,7 0,2 
        Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 124 305 107 271 206 417 159 955 35 650 77,5 1,3 
        Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                76 162 33 117 175 761 124 190 48 028 70,7 1,6 
        Prípravná a projektová dokumentácia 44 900 330 002 71 307 27 851 -17 049 39,1 0,6 
        Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 251 224 753 051 1 833 773 1 509 327 258 103 82,3 1,2 
        Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 17 153 900 15 497 13 983 -3 170 90,2 0,8 
        Ostatné kapitálové výdavky 1 733 5 600 23 699 6 967 5 234 29,4 4,0 

2.   Kapitálové transfery                                                                               793 072 465 421 974 742 711 170 -81 902 73,0 0,9 
     v tom:               
         V rámci VS 758 648 460 021 963 034 700 662 -57 986 72,8 0,9 
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            príspevkovej organizácii 758 048 431 221 954 087 697 505 -60 543 73,1 0,9 
            rozpočtovej organizácii 0 26 553 5 930 140 140 2,4 x 
        Jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 13 590 0 5 075 4 546 -9 044 89,6 0,3 
        Nefinančným subjektom a transf. PO nezaradeným vo VS  20 834 5 400 6 633 5 962 -14 872 89,9 0,3 
I.-II. Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu -1 542 790 -1 026 390 -2 893 809 -2 189 032 -646 242 x 1,4 

 
I.  PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  spolu 864 246 112 640 1 758 995 1 366 738 502 492 77,7 1,6 

1.  Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 317 937 22 640 417 383 375 397 57 460 89,9 1,2 
         Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 1 203 720 720 720 -483 x 0,6 
         Z ostatných finančných operácií 316 734 21 920 416 663 374 677 57 943 89,9 1,2 
    z toho:                
         Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 68 771 0 70 548 75 420 6 649 0,0 1,1 
         Prevod prostriedkov z peňažných fondov 247 961 21 920 346 115 299 257 51 296 86,5 1,2 
         Iné príjmové finančné operácie 2 0 0 0 -2 x 0,0 

2.  Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                            546 309 90 000 1 341 612 991 341 445 032 73,9 1,8 
    z toho:               

        Tuzemské úvery, pôžičky a NFV                                                          546 309 90 000 930 586 580 315 34 006 62,4 1,1 
        Zahraničné úvery, pôžičky a NFV 0 0 411 026 411 026 411 026 100,0 x 

II.  VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  spolu 25 403 161 069 155 542 153 805 128 402 98,9 6,1 

1.  Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami               
  Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku a ostatné výd. operácie 12 553 2 640 8 380 5 140 -7 413 61,3 0,4 
  Splácanie istín 12 850 158 429 147 162 148 665 135 815 101,0 11,6 
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií 838 843 -48 429 1 603 453 1 212 933 374 090 75,6 1,4 

  C E L K O V É   P R  Í J  M Y       S P O L U 24 553 591 24 514 994 27 392 925 27 205 720 2 652 129 99,3 1,1 
  C E L K O V É   V Ý D A V K Y     S P O L U                                        23 991 078 24 514 994 27 292 706 26 277 164 2 286 086 96,3 1,1 
  PREBYTOK  (+),  SCHODOK  (-)   BEŽNÉHO ROZPOČTU, 

KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A   FINANČNÝCH OPERÁCIÍ       562 513 0 100 219 928 556 366 043
 

x 1,7 
  PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA VÚC PO 

VYLÚČENÍ   FINANČNÝCH OPERÁCIÍ -276 330 48 429 -1 503 234 -284 377 -8 047 x 1,0 
 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Súvaha  VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok 2006 

(v tis. Sk)     
     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 50 200 861 28 135 042 22 065 819 17 334 887
     Dlhodobý nehmotný majetok 458 506 167 070 291 436 194 198
     Dlhodobý hmotný majetok 48 683 640 27 967 972 20 715 668 16 966 272
     Dlhodobý finančný majetok 1 058 715 0 1 058 715 174 417
Obežný majetok 3 006 122 18 3 006 104 2 468 960
     Zásoby  511 733 18 511 715 415 343
     Pohľadávky  419 699 0 419 699 446 216
     z toho: odberatelia  36 542 0 36 542 107 020
                 pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 225 347 0 225 347 134 424
                 pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné 0 0 0 0
     Finančný majetok  2 069 783 0 2 069 783 1 602 964
     Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 0 1 283
     Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 2 563 0 2 563 260
     Prostriedky rozpočtového hospodárenia 0 0 0 0
     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 0 0 0 0

        Prechodné účty aktív 2 344 0 2 344 2 894
M a j e t o k    s p o l u 53 206 983 28 135 060 25 071 923 19 803 847

          

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie    

   Vlastné zdroje krytia majetku 19 718 226 15 101 650    
     Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky 22 663 447 16 891 727    
     Výsledok hospodárenia -2 945 221 -1 790 077    
     Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia 0 0    
Záväzky 5 353 697 4 702 197    
     Rezervy  78 78    
     Dlhodobé záväzky  1 872 399 2 017 592    
     z toho: emitované dlhopisy 0 0   
                 Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0    
                 ostatné dlhodobé záväzky 1 844 578 1 987 807    
     Krátkodobé záväzky  1 885 274 1 969 695    
     z toho : dodávatelia  584 635 537 976    
     Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 1 577 608 686 206    
     z toho: dlhodobé bankové úvery 1 577 608 686 206    
                 krátkodobé bankové úvery 0 0    
                 prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé v rámci verejného rozpočtu 0 0    
                 prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé v rámci verejného rozpočtu 0 0    
     Prechodné účty pasívne 18 338 28 626    

        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 0 0    
V l a s t n é    z d r o j e    k r y t i a    m a j e t k u    a    z á v ä z k y    s p o l u 25 071 923 19 803 847    

 

Zdroj: Datacentrum 
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC za rok 2006 
(v tis. Sk) 

      

  
 Ukazovateľ  Schválený 

rozpočet 
 Upravený 
rozpočet  Skutočnosť  % k upravenému 

rozpočtu 

 I. PRÍJMY spolu 10 755 817 12 293 312 12 093 519 98,4 
 A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0 
 B. Nedaňové príjmy 3 926 612 4 121 122 4 153 557 100,8 

 1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 349 643 351 099 338 681 96,5 

 2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 3 520 939 3 636 009 3 523 634 96,9 

3. Kapitálové príjmy 5 896 23 773 27 900 117,4 

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 3 102 4 247 8 734 205,7 

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, NFV a vkladov  0 0 0 0,0 

6. Iné nedaňové príjmy 47 032 105 994 254 608 240,2 
 C. Granty a transfery 6 829 205 8 172 190 7 939 962 97,2 

 1. Tuzemské bežné granty a transfery  6 645 794 7 194 835 7 226 171 100,4 

 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery  180 807 970 209 706 211 72,8 

3. Zahraničné granty  258 805 1 567 194,7 

4. Zahraničné transfery 2 346 6 341 6 013 94,8 
 II. VÝDAVKY spolu 11 122 245 12 816 651 12 185 193 95,1 

 A. Bežné výdavky 10 799 317 11 690 394 11 345 695 97,1 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 5 085 201 5 227 375 5 069 219 97,0 

2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 842 674 1 899 405 1 820 769 95,9 

3. Tovary a služby 3 826 177 4 468 817 4 353 419 97,4 

4. Bežné transfery 44 818 94 332 101 538 107,6 

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV 447 465 750 161,3 
 B. Kapitálové výdavky  322 928 1 126 257 839 498 74,5 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 322 928 1 125 547 838 788 74,5 

2. Kapitálové transfery 0 710 710 100,0 
 I.-II. Prebytok (+), schodok (-)  -366 428 -523 339 -91 674 17,5 

 

Zdroj: Datacentrum
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

 PRÍJMY SPOLU 55 845,5 10 755,8 12 293,3 12 093,5 98,4
 200 - Nedaňové príjmy 35 392,8 3 926,6 4 121,1 4 153,5 100,8
      210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 147,5 349,7 351,1 338,7 96,5
      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 26 487,8 3 520,9 3 636,0 3 523,6 96,9
      230 - Kapitálové príjmy 485,0 5,9 23,8 27,9 117,2
      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov 

a ážio 43,4 3,1 4,3 8,7 202,3
      250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, NFV a 

vkladov  0,0 0,0 0,0 0,0 x
      290 - Iné nedaňové príjmy 6 229,1 47,0 105,9 254,6 240,4
 300 - Granty a transfery 20 452,7 6 829,2 8 172,2 7 940,0 97,2
      310 – Tuzemské bežné granty a transfery 17 017,4 6 645,8 7 194,8 7 226,2 100,4
      320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 347,3 180,8 970,2 706,2 72,8
      330 - Zahraničné granty 88,0 0,2 0,8 1,6 200,0
      340 - Zahraničné transfery 0,0 2,4 6,4 6,0 93,8
 VÝDAVKY SPOLU 53 465,1 11 122,2 12 816,6 12 185,2 95,1
 600 - Bežné výdavky 49 004,2 10 799,3 11 690,4 11 345,7 97,1
      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 16 189,6 5 085,2 5 227,4 5 069,2 97,0
      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 5 426,0 1 842,7 1 899,4 1 820,8 95,9
      630 - Tovary a služby 27 082,3 3 826,2 4 468,8 4 353,4 97,4
      640 - Bežné transfery 263,5 44,8 94,3 101,5 107,6
      650 – Splácanie úrokov a ostatné platby  42,8 0,4 0,5 0,8 160,0
 700 - Kapitálové výdavky 4 460,9 322,9 1 126,2 839,5 74,5
      710 - Obstarávanie kapitálových aktív 4 377,7 322,9 1 125,5 838,8 74,5
      720 - Kapitálové transfery 83,2 0,0 0,7 0,7 100,0
 Prebytok (+), schodok (-)   2 380,4 -366,4 -523,3 -91,7 17,5
      

Finančné operácie príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia

 PRÍJMY SPOLU 4 953,0 410,4 565,3 764,7 135,3
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 3 627,9 410,4 565,3 764,7 135,3
      410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 1 568,5 0,0 0,0 0,0 x
      420 - Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a NFV 1,0 0,0 0,0 0,0 x
      450 - Z ostatných finančných operácií 2 058,4 410,4 565,3 764,7 135,3
 500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV 1 325,1 0,0 0,0 0,0 x
      510 – Tuzemské úvery, pôžičky a NFV 1 325,1 0,0 0,0 0,0 x
      520 - Zahraničné úvery, pôžičky a NFV 0,0 0,0 0,0 0,0 x
 VÝDAVKY SPOLU 2 984,4 2,3 3,1 2,7 87,1
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 2 984,4 2,3 3,1 2,7 x
      810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 1 363,3 0,0 0,0 0,0 x
      820 – Splácanie istín 1 621,1 2,3 3,1 2,7 87,1
 Prebytok (+), schodok (-)   1 968,6 408,1 562,2 762,0 135,5
 

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC za rok 2006 
(v tis. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 35 603 016 18 377 032 17 225 984 16 868 225 
     Dlhodobý nehmotný majetok 83 089 58 039 25 050 20 387 
     Dlhodobý hmotný majetok 35 516 731 18 318 993 17 197 738 16 830 202 
     Dlhodobý finančný majetok 3 196 0 3 196 17 636 
Obežný majetok 2 619 308 32 093 2 587 215 3 147 081 
     Zásoby  349 907 0 349 907 266 988 
     Pohľadávky  1 174 323 12 826 1 161 497 1 737 055 
     z toho: odberatelia  651 622 2 526 649 096 893 661 
                 pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 0 0 0 405 
                 pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné 0 0 0 55 
     Finančný majetok  1 060 122 19 267 1 040 855 1 117 427 
     Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 0 0 
     Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0 0 0 0 
     Prostriedky rozpočtového hospodárenia 0 0 0 0 
     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 0 0 0 0 

        Prechodné účty aktív 34 956 0 34 956 25 611 
M a j e t o k    s p o l u 38 222 324 18 409 125 19 813 199 20 015 306 

          

P A S Í V A Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  

   Vlastné zdroje krytia majetku 17 407 088 15 671 400   
     Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky 20 351 965 20 147 721   
     Výsledok hospodárenia -2 944 877 -4 476 321   
     Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia 0 0   
Záväzky 2 406 111 4 343 906   
     Rezervy  1 724 1 491   
     Dlhodobé záväzky  50 761 55 057   
     z toho: emitované dlhopisy 0 0   
                 Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0   
                 ostatné dlhodobé záväzky 6 298 11 116   
     Krátkodobé záväzky  2 293 676 4 210 772   
     z toho : dodávatelia  1 206 836 1 732 411   
     Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 359 5 026   
     z toho: dlhodobé bankové úvery 0 3 230   
                 krátkodobé bankové úvery 0 0   
                 prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé v rámci verejného rozpočtu 0 920   
                 prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé v rámci verejného rozpočtu 0 0   
     Prechodné účty pasívne 59 591 71 560   

        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 0 0   
V l a s t n é    z d r o j e    k r y t i a    m a j e t k u    a    z á v ä z k y   s p o l u  19 813 199 20 015 306   

 

Zdroj: Datacentrum  
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Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií  v pôsobnosti VÚC za rok 2006 

  (v tis. Sk)     
       

  
N Á K L A D Y Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Spotreba materiálu (501+502+ 503) 2 405 436 183 470 2 588 906 2 810 275 
2. Predaný tovar (504) 77 099 19 489 96 588 97 774 
3. Služby (511až 513+518) 937 773 57 318 995 091 911 562 
4. Osobné náklady (521+524+525+527+528) 6 986 894 114 367 7 101 261 7 688 291 
5. Dane a poplatky (531+532+538) 54 539 6 680 61 219 52 877 
6. Ostatné náklady (úč.skupina 54) 359 561 11 688 371 249 413 495 
7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (551) 1 149 981 53 201 1 203 182 1 268 514 
8. Zostatková cena predaného dlhod. nehmotného a dlhod. hmotného majetku (552) 17 591 284 17 875 27 776 
9. Predané cenné papiere a podiely (553) 0 0 0 640 

10. Predaný materiál (554) 19 019 420 19 439 54 851 
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek (556+559) 5 995 308 6 303 7 131 

  N á k l a d y   c e l k o m   12 013 888 447 225 12 461 113 13 333 186 

              

  
V Ý N O S Y Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601+602) 3 990 922 427 701 4 418 623 5 559 968 
2. Tržby za predaný tovar (604) 95 532 26 924 122 456 123 599 
3. Zmena stavu zásob (úč.skupina 61) -5 122 1 404 -3 718 -3 421 
4. Aktivácia (úč.skupina 62) 103 895 4 248 108 143 133 570 
5. Ostatné výnosy (úč.skupina 64) 1 253 084 19 511 1 272 595 1 150 227 
6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku (651+654) 31 074 2 348 33 422 78 122 
7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652) 328 131 459 460 
8. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov  (653) 23 0 23 642 
9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (655) 1 323 0 1 323 2 705 

10. Zúčtovanie zákonných rezerv a opravných položiek (656+659) 3 006 175 3 181 21 114 
11. Príspevok na bežné výdavky (691) 6 268 278 0 6 268 278 5 515 324 

  V ý n o s y   c e l k o m    11 742 343 482 442 12 224 785 12 582 310 
  Výsledok hospodárenia pred zdanením   -271 545 35 217 -236 328 -750 876 
  Daň z príjmov (591+595) 3 856 5 500 9 356 11 734 
  V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í   -275 401 29 717 -245 684 -762 610 

 

Zdroj: Datacentrum
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3. Sociálna poisťovňa 

 Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej 

poisťovni. Ako verejnoprávna inštitúcia bola poverená výkonom nemocenského poistenia a 

dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od 

Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za 

škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. 

vykonáva od 1. januára 2004 sociálne poistenie, t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti. 

Sociálna poisťovňa zabezpečuje od 1. januára 2005 výber a postúpenie príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie a vedenie registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení 

podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

Vládny návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií Sociálnej 

poisťovne pre rok 2006 predstavoval 169 841,0 mil. Sk - príjmy a 129 297,4 mil. Sk - 

výdavky. Schválený rozpočet Sociálnej poisťovne predpokladal príjmy v objeme 128 239,7 

mil. Sk a príjmové finančné operácie 10 035,5 mil. Sk. Výdavky boli rozpočtované 119 688,0 

mil. Sk a výdavkové finančné operácie 1 064,1 mil. Sk. Takto stanovený rozpočet bol 

upravený na príjmy 128 516,1 mil. Sk a výdavky 120 259,8 mil. Sk, pričom rozpočet 

príjmových finančných operácií sa zmenil na 10 351,1 mil. Sk a rozpočet výdavkových 

finančných operácií zostal nezmenený v sume 1 064,1 mil. Sk. 

Kvantifikácia príjmov z výberu poistného je konštruovaná podľa vymeriavacích 

základov jednotlivých skupín platiteľov poistného po zohľadnení skutočného vývoja 

z minulého obdobia. 

V celkových rozpočtovaných výdavkoch v roku 2006 bola zahrnutá aj predpokladaná 

valorizácia dôchodkov o 5,45 %. 

3.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Sociálnej poisťovne 

V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení štát platí poistné na starobné 

poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za zákonom 

definovanú skupinu poistencov. Táto položka je zahrnutá v celkových príjmoch Sociálnej 
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poisťovne. Po zohľadnení vplyvu profesionalizácie armády od roku 2006 a demografického 

vývoja obyvateľstva bola predpokladaná výška poistného plateného štátom v roku 2006 

v objeme 4,9 mld. Sk. V skutočnosti sa poskytlo na uvedený účel 5,0 mld. Sk. 

  Hodnotenie príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne sa uskutočňuje na hotovostnom 

princípe.  

3.2. Príjmy Sociálnej poisťovne 

Plnenie príjmov za rok 2006 vykázala Sociálna poisťovňa vo výške 165 152,9 mil. Sk. 

 Vychádzajúc z charakteru činnosti poisťovne tvoria daňové príjmy takmer 70 % jej 

celkových príjmov. Dosiahnutým objemom 114 986,0 mil. Sk sú oproti upravenému rozpočtu 

(110 247,8 mil. Sk) vyššie o 4 738,2 mil. Sk. Tvorí ich hlavne kategória poistné (114 888,7 

mil. Sk) a ich vyššie plnenie je spôsobené predovšetkým tým, že vyšší rast priemernej 

mesačnej mzdy v roku 2006 je podkladom pre vyšší vymeriavací základ, z ktorého sa 

odvádza poistné. Plnenie taktiež ovplyvnil nižší odvod príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie  do II. piliera, ako sa v rozpočte predpokladalo, čo malo za následok vyššie plnenie 

príjmov v základnom fonde starobného poistenia. V porovnaní s rokom 2005 sa v príjmoch 

z poistného okrem iného prejavuje zrušenie zníženia sadzby poistného na starobné poistenie 

o 0,5 % za každé nezaopatrené dieťa. V podrobnejšom členení bolo plnenie poistného 

nasledovné: 

 poistné na nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu 

zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, 

tehotenstva alebo materstva dosiahlo 9 431,3 mil. Sk, čo je o 271,2 mil. Sk menej ako 

upravený rozpočet. Najviac bolo tvorené tak ako ostatné položky príjmami od zamestnancov 

a zamestnávateľov, menej od kategórie samostatne zárobkovo činných osôb, dlžným 

poistným a pod., 

  poistné na starobné poistenie, tvorené s cieľom zabezpečenia príjmu v starobe, dosiahlo 

55 477,0 mil. Sk, čo je  vyššie o 4 132,5 mil. Sk ako upravený rozpočet. Túto položku najviac 

napĺňajú opäť príjmy od zamestnávateľov (viac ako 28 mld. Sk), niečo menej od 

zamestnancov (viac ako 13 mld. Sk), 

 poistné na úrazové poistenie bolo v upravenom rozpočte rozpočtované  3 003,8 mil. Sk 

a v skutočnom plnení vykázalo 3 064,4 mil. Sk, 

 poistné na poistenie v nezamestnanosti sa tvorí pre prípad straty príjmu z činnosti 

zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v jej dôsledku. Sumou 
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6 637,9 mil. Sk  splnilo upravený rozpočet (6 937,3 mil. Sk) na 95,7 %, 

 poistné do garančného fondu (poistenie pre prípad platobnej neschopnosti 

zamestnávateľa) dosiahlo 630,1 mil. Sk,  

 poistné do rezervného fondu solidarity 17 465,7 mil. Sk predstavuje plnenie upraveného 

rozpočtu  (16 337,9 mil. Sk) na 107,1 %,  

 poistné na invalidné poistenie (pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť) dosiahlo 22 182,3 mil. Sk a splnilo tým upravený rozpočet (22 200,9 mil. Sk) na 

100,3 %. 

V rámci daňových príjmov v položke iné dane vykázala poisťovňa 97,3 mil. Sk. 

Nedaňové príjmy  dosiahli 290,4 mil. Sk. Tvorili ich najmä: 

 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 15,2 mil. Sk a plynú z prenájmu vlastného 

majetku, 

 administratívne poplatky a iné poplatky a platby 89,2 mil. Sk a predstavujú pokuty 

a penále a iné sankcie,  

 kapitálové príjmy 1,0 mil. Sk,  

 úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch v Štátnej 

pokladnici a úroky z termínovaných vkladov 150,7 mil. Sk, 

 iné nedaňové príjmy 34,3 mil. Sk a sú to refundácie dávok poistenia v nezamestnanosti 

zo zahraničia v rámci Európskej únie.   

Granty a transfery za rok 2006 dosiahli 49 876,5 mil. Sk a obsahujú finančnú výpomoc 

v rámci Sociálnej poisťovne, v zmysle § 292 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov v sume 27 963,0 mil. Sk, finančné prostriedky zo 

štátnych finančných aktív, ktoré sú určené na financovanie deficitu vzniknutého v dôsledku 

zavedenia kapitalizačného systému v sume 19 200,0 mil. Sk a štátne dávky, ktoré nie sú 

súčasťou rozpočtu Sociálnej poisťovne.  

 Vo všeobecnosti k plneniu rozpočtu príjmov z poistného možno uviesť, že ich vyššie 

plnenie v roku 2006 bolo z dôvodu lepšieho výberu dlžného poistného, vyšších pokút 

a penále, zvýšenia platby poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov v produktívnom 

veku zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia, 

vyšších príjmov od ekonomicky aktívnych osôb (vrátane návratnosti príspevkov vyplatených 
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z garančného fondu za zamestnávateľov, ktorí neuhradili príspevky za svojich zamestnancov 

v zákonom stanovenej lehote) a prispel k tomu aj vyšší transfer zo štátnych finančných aktív.  

3.3. Výdavky Sociálnej poisťovne 

Výdavky Sociálnej poisťovne sa za rok 2006 čerpali v sume 162 734,9 mil. Sk.  

Na prevádzku Sociálnej poisťovne formou miezd, platov, poistného a príspevku do 

poisťovní za zamestnancov poisťovne, ďalej ako výdavky na tovary a služby a kapitálové 

výdavky poisťovne sa čerpalo 3 952,6 mil. Sk.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch rozhodujúcu časť výdavkov tvoria dávky rôzneho 

druhu spolu v sume 123 288,7 mil. Sk. V štruktúre ich tvorili: 

 nemocenské dávky, ktoré boli za rok 2006 vyplatené v úhrne 5 322,9 mil. Sk, čo je 

mierne vyššie oproti ročnému rozpočtu, 

 dôchodkové dávky zo starobného poistenia 98 155,6 mil. Sk (upravený rozpočet 

95 627,0 mil. Sk). Predstavujú najvyšší podiel v tejto skupine výdavkov a vyššie čerpanie 

spôsobilo zvýšenie počtu nových došlých žiadostí o starobný a predčasný starobný dôchodok, 

vyššie priemerné novopriznané starobné a predčasné starobné dôchodky, vyššie výdavky na 

základe zmien zákona o sociálnom poistení od 1.8.2006, spresnená valorizácia dôchodkov 

z pôvodných 5,45 na 5,95 %  a pod.,  

 dôchodkové dávky z invalidného poistenia čerpané sumou 16 977,4 mil. Sk. Ich vyššie 

čerpanie oproti rozpočtu bolo najmä z nenaplnenia predpokladu úspory výdavkov z titulu 

prehodnocovania invalidných dôchodkov, prekročenia výdavkov na zvýšenie dôchodkov 

v roku 2005, ktoré sa premietli do výdavkov roku 2006 a pod., 

 úrazové dávky vyplatené celkom v objeme 904,9 mil. Sk. V tomto prípade je vyššie 

čerpanie oproti rozpočtu ovplyvnené hlavne ukončením niektorých dlhotrvajúcich súdnych 

sporov na dávky určené na náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského 

uplatnenia, 

 výdavky na dávky v nezamestnanosti čerpané vo výške 1 927,9 mil. Sk boli vo vzťahu 

k rozpočtu výrazne nižšie a ovplyvnené boli nižším počtom poberateľov dávky 

v nezamestnanosti a nižšou priemernou mesačnou výškou tejto dávky oproti východiskám pri 

stanovení rozpočtu. 
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V rámci bežných transferov vykazuje Sociálna poisťovňa výdavok 35 493,6 mil. Sk. 

Ide z prevažnej časti o finančnú výpomoc v rámci Sociálnej poisťovne a štátne dávky, ktorých 

protihodnota je vlastne premietnutá v príjmoch v tuzemských transferoch. 

 Hospodárenie Sociálnej poisťovne ako saldo príjmov a výdavkov podľa upraveného 

rozpočtu predpokladalo prebytok 8 256,3 mil. Sk. Skutočné saldo príjmov a výdavkov 

vykazuje prebytok 2 417,9 mil. Sk.  

3.4. Finančné operácie Sociálnej poisťovne 

 Sociálna poisťovňa vykazuje za rok 2006 finančné operácie tak v oblasti príjmov, ako 

i výdavkov.  

 V príjmovej časti ide o sumu 12 644,5 mil. Sk, ktorá predstavuje predovšetkým 

zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 12 214,8 mil. Sk, príjmy od zamestnávateľov 

z garančného poistenia 411,4 mil. Sk a na iných príjmových finančných operáciách sú 

vykázané príjmy z uspokojovania pohľadávok za vyplatené dávky garančného poistenia 18,3 

mil. Sk.   

 Vo výdavkových finančných operáciách sú vykázané vyplatené dávky garančného 

poistenia vo výške 77,4 mil. Sk. 

3.5. Majetková pozícia Sociálnej poisťovne 

Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva z  analýzy štruktúry majetku a štruktúry 

zdrojov jeho financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu Sociálnej poisťovne 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov.  

Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 

sa líšia v štruktúre pasív v porovnaní s hodnoteným obdobím roku 2005, pretože subjekty 

verejnej správy okrem štátnej správy a samosprávy, poskytujú podklady do záverečného účtu 

pred ich schválením príslušnými orgánmi účtovnej jednotky.    

 

 Štruktúra majetku 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku Sociálnej poisťovne (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok Sociálnej poisťovne (neobežný aj obežný) v roku 2006 vzrástol oproti roku 

2005 o 620,1 mil. Sk, z toho:  
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 dlhodobý hmotný majetok klesol o                    236,5 mil. Sk 

 pohľadávky klesli o                1 915,6 mil. Sk 

 finančný majetok vzrástol o                 2 770,4 mil. Sk 

 

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 35 640,6 mil. Sk podieľali 

nasledovne: 

 dlhodobý hmotný majetok           8,6 % (9,4 % v roku 2005) 

 pohľadávky       48,4 % (54,7 % v roku 2005) 

 finančný majetok        42,1 % (34,9 % v roku 2005) 

 ostatné       0,2 % 

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia dlhodobého majetku Sociálnej poisťovne sa 

použili údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca „brutto“ a „korekcia“, pričom korekciou sa rozumejú 

odpisy za rok 2006. Z výpočtu koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný 

nasledovne: 

 dlhodobý nehmotný majetok na 70,2 % (65,6 % v roku 2005)

 dlhodobý hmotný majetok na 33,3 % (27,9 % v roku 2005)

Podstatnú časť pohľadávok Sociálnej poisťovne tvoria pohľadávky na poistnom 

a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. V roku 2006 dosiahli v brutto výšku 

45 470,9 mil. Sk a v porovnaní s rokom 2005 (55 918,5 mil. Sk) sa znížili o 10 447,6 mil. Sk, 

to znamená pokles o 18,7 %. Z celkového stavu pohľadávok predstavujú pohľadávky na 

poistnom 19 468,1 mil. Sk (42,8 %) a pohľadávky na penále 19 976,7 mil. Sk (43%). 

Zostávajúcu časť 6 026,1 mil. Sk predstavujú pohľadávky na základe výkazu, prihlášky 

(5 278,0 mil. Sk) a na základe ďalších rozhodnutí (pokuty, poplatky, regresy, preplatky na 

dávkach a ostatné 748,1 mil. Sk). Pozitívny vývoj pohľadávok na poistnom a príspevkoch na 

starobné dôchodkové sporenie Sociálnej poisťovne ovplyvnil aj tvorbu opravných položiek 

k pohľadávkam, ktoré v roku 2006 predstavujú sumu 28 271,4 mil. Sk.  

Sociálna poisťovňa k 31.decembru 2006 vymáhala pohľadávky v celkovej sume 

36 246,5 mil. Sk, pričom najväčší objem 20 883,7 mil. Sk je vymáhaný v konkurznom 

konaní, exekúciou 11 862,8 mil. Sk, likvidáciou 560,9 mil. Sk a ďalšie povolením splátok 

dlžných súm poistného, vyrovnaním, súdnym a správnym výkonom rozhodnutia a pod. 
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Ďalšie aspekty, ktoré v roku 2006 najviac ovplyvnili konečný stav pohľadávok 

Sociálnej poisťovne sú: 

- odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. Celkový objem odpísaných pohľadávok 

v roku 2006 predstavoval 4 203,6 mil. Sk. Ide najmä o pohľadávky, pri ktorých je 

pravdepodobné, že náklady na ich vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania, že vzhľadom 

na majetkové pomery povinnej osoby vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu 

pohľadávky a pod., 

- postúpenie pohľadávok,  

- odpúšťanie penále s podmienkou uhradenia dlžného poistného. V roku 2006 bolo do 

Sociálnej poisťovne doručených 5 742 žiadostí o odpustenie penále. Úhrnná suma 

odpusteného penále bola 8 422,2 mil. Sk a uhradená suma poistného v nadväznosti na 

odpustenie povinnosti platiť penále predstavuje 9 782,7 mil. Sk.   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív Sociálnej poisťovne v roku 2006 a 2005. Celkové 

pasíva Sociálnej poisťovne v roku 2006 vzrástli oproti roku 2005 o 620,1 mil. Sk, z toho: 

 vlastné zdroje krytia majetku t.j. fondy 

Sociálnej poisťovne vzrástli o   714,0 mil. Sk

 cudzie zdroje t.j. záväzky klesli o   93,9 mil. Sk

 

Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 35 640,6  mil. Sk podieľali: 

 vlastné zdroje krytia 88,9 % (88,4 % v roku 2005)

 cudzie zdroje  11,1 % (11,6 % v roku 2005)
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3.5.1. Reálna hodnota majetku 

Reálna hodnota majetku Sociálnej poisťovne v roku 2006 je odhadnutá na  34 002 mil. 

Sk, čo  je v porovnaní s účtovnou hodnotou majetku v netto vyjadrení menej o 1 638 mil. Sk. 

V porovnaní s brutto hodnotu majetku je odhadovaná reálna hodnota majetku nižšia o 32 057 

mil. Sk. 

 Zníženie reálnej hodnoty majetku Sociálnej poisťovne súvisí najmä s precenením 

pohľadávok na poistnom a pohľadávok na sankciách z poistného, ktorých hodnota sa   

v porovnaní s brutto hodnotou znížila o 29 909 mil. Sk. Precenenie pohľadávok na poistnom 

bolo v roku 2006 ovplyvnené predovšetkým úbytkom rizikových pohľadávok vo výške 

22 769 mil. Sk, z ktorých 4 204 mil. Sk boli odpísané ako nevymožiteľné pohľadávky, 8 422 

mil. Sk bolo odpustené penále z poistného a 9 783 mil. Sk bolo uhradenie tých pohľadávok, 

pri ktorých bolo odpustené penále. Výpočet reálnej hodnoty uvedených pohľadávok vychádza 

z analýzy stavu a vývoja pohľadávok Sociálnej poisťovne. 

 
Precenenie aktív Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2006 (v mil. Sk) 

 
v tom: 

 účtovný stav k 
31.12.2006 brutto

zníženie 
hodnoty spolu 

zohľadnené 
v účtovníctve 

(korekcie) 

nezohľadnené v 
účtovníctve 

reálna hodnota 
k 31.12.2006

 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 5 469 -2 148 -2 148 0 3 321
    nehmotný  877 -616 -616 0 261
    hmotný  4 592 -1 532 -1 532 0 3060
    Finančný  0 0 0 0 0
 OBEŽNÝ MAJETOK 60 590 -29 909 -28 271 -1 638 30 681
    Zásoby  19 0 0 0 19
    Pohľadávky  45 527 -29 909 -28 271 -1 638 15 618
    finančný majetok 14 998 0 0 0 14 998
    účty časového rozlíšenia 46 0 0 0 46

 SPOLU  66 059 -32 057 -30 419 -1 638 34 002

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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                                          Prehľad o plnení rozpočtu Sociálnej poisťovne za rok 2006 
                           (v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 schválený upravený 
Skutočnosť 

2006 
% 

plnenia
PRÍJMY SPOLU 147 218,3 128 239,6 128 516,1 165 152,8 128,5
 100 - Daňové príjmy 110 640,60 109 971,50 110 247,80 114 986,00 104,30
     150 – Poistné 110 551,8 109971,5 110 247,8 114 888,7 104,2
     190 - Iné dane 88,8 0 0,0 97,3 x
 200 - Nedaňové príjmy 2 121,2 668,1 668,3 290,3 43,4
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva  0,0 0,0 0,0 15,2 x
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 77,6 0,0 0,0 89,1 x
     230 - Kapitálové príjmy 0,8 0,0 0,0 1,0 x
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,  
               NFV, vkladov a ážio 215,8 386,8 386,9 150,7 39,0
     290 - Iné nedaňové príjmy 1 827,0 281,3 281,4 34,3 12,2
 300 - Granty a transfery 34 456,5 17 600,0 17 600,0 49 876,5 283,4
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 34 456,5 17 600,0 17 600,0 49 876,5 283,4
VÝDAVKY SPOLU 156 980,8 119 688,1 120 259,8 162 734,9 135,3
 600 - Bežné výdavky 156 704,2 119 382,7 119 950,5 162 435,5 135,4
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov. 1 218,6 1 197,1 1 314,5 1 297,5 98,7
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 452,5 451,3 487,1 475,8 97,7
     630 - Tovary a služby 1 039,6 1 112,9 1 427,5 1 189,0 83,3
     640 - Bežné transfery 153 993,5 116 621,4 116 721,4 159 473,2 136,6
 700 - Kapitálové výdavky 276,6 305,4 309,3 299,4 96,8
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 276,6 305,4 309,3 299,4 96,8
Prebytok (+), schodok (-) -9 762,5 8 551,5 8 256,3 2 417,9 29,3
  
  
      

                                  Finančné operácie Sociálnej poisťovne za rok 2006 
                           (v mil. Sk)  

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 schválený upravený 
Skutočnosť 

2006 
% 

plnenia
PRÍJMY SPOLU 2 287,4 10 035,4 10 351,1 12 644,5 122,2
 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami  
           finančnými pasívami 2 287,4 9 864,0 10 179,7 12 644,5  124,2
     411 - Od úverovaných subjektov 0,0 0,0 0,0 411,4 x 
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,0 9 864,0 10 179,7 12 214,8 120,0 
     455 - Odplata za postúpenú pohľadávku 2 287,4 0,0 0,0 0,0            x
     456 - Iné príjmové finančné operácie 0,0 0,0 0,0 18,3 x 
 500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV 0,0 171,4 171,4 0,0 x 
     520 - Zahraničné úvery, pôžičky a NFV 0,0 171,4 171,4 0,0 x 
VÝDAVKY SPOLU 119,3 1 064,1 1 064,1 77,4 7,3
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami  
           a finančnými pasívami 119,3 1 064,1 1 064,1 77,4 7,3
     813 - Úvery, pôžičky a NFV nefinančným subjektom 119,3 1 064,1 1 064,1 77,4 7,3
Prebytok (+), schodok (-) 2 168,1 8 971,3 9 287,0 12 567,1 135,3
      
Zdroj: Sociálna poisťovňa      
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Súvaha Sociálnej poisťovne za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 5 469,4 2 147,8 3 321,6 3 556,5
        Dlhodobý nehmotný majetok 877,1 616,1 261,0 259,4
        Dlhodobý hmotný majetok 4 592,3 1 531,7 3 060,6 3 297,1
        Finančný majetok 0,0 0,0 0,0 0,0
   Obežný majetok 60 590,4 28 271,4 32 319,0 31 464,0
        Zásoby 18,6 0,0 18,6 15,4
        Pohľadávky 45 526,9 28 271,4 17 255,5 19 171,1
        Finančný majetok 14 998,3 0,0 14 998,3 12 227,9
        Prechodné účty aktív 46,6 0,0 46,6 49,6
M a j e t o k    s p o l u 66 059,8 30 419,2 35 640,6 35 020,5

     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 31 675,2 30 961,2   
       Fondy Sociálnej poisťovne 3 423,1 3 650,2   
       Osobitné fondy Sociálnej poisťovne 28 253,5 27 312,3   
       Výsledok hospodárenia  -1,4 -1,3   
   Cudzie zdroje 3 965,4 4 059,3   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 11,3 2 776,2   
       Krátkodobé záväzky 3 953,4 1 283,1   
       Bankové výpomoci a pôžičky 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasív 0,7 0,0   
V l a s t n é    z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a   c u d z i e   z d r o j e    s p o l u 35 640,6 35 020,5   
     
Zdroj: Sociálna poisťovňa     
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4. Zdravotné poisťovne 

V roku 2006 vykazovalo činnosť sedem zdravotných poisťovní, a to: Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, a.s., Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., Apollo zdravotná poisťovňa, 

a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Sidéria zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná 

poisťovňa, a.s. (vznikla v priebehu roka) a Európska zdravotná poisťovňa, a.s. 

  V návrhu súhrnného rozpočtu zdravotných poisťovní sa uvažovalo len 

s vykonávaním povinného verejného zdravotného poistenia. Súčasťou rozpočtu verejnej 

správy na rok 2006 bol aj vládny návrh rozpočtu zdravotného poisťovníctva. Tento rozpočet 

zdravotných poisťovní bol zostavený s predpokladom, že výdavky neprevýšia príjmy 

poisťovne. Celkové príjmy v systéme verejného zdravotného poistenia sa vrátane zostatku 

prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 2 704,2 mil. Sk rozpočtovali v sume 78 489,8 

mil. Sk a výdavky boli rozpočtované vo výške 75 785,6 mil. Sk.   

Vzhľadom na to, že medzi zdravotnými poisťovňami prebieha proces prerozdeľovania 

poistného, pri ktorom si navzájom uhrádzajú svoje pohľadávky a záväzky, je potrebné 

v sumárnych údajoch za zdravotné poisťovne konsolidovať tieto vplyvy, nakoľko by sa 

prejavili vo výkazoch duplicitne. Na strane príjmov i výdavkov to predstavuje 6 320,6 mil. 

Sk.  

4.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a zdravotných poisťovní 

Zdravotné poisťovne  vykazujú príjmy zo štátneho rozpočtu za rok 2006 vo forme štátom 

plateného poistného na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb a vo forme 

tuzemských bežných transferov. Vládnym návrhom bolo toto poistné stanovené sumou 

23 407,9 mil. Sk. Avšak upravený rozpočet ho zmenil na 23 189,0 mil. Sk a skutočné plnenie 

príjmov z platieb poistného plateného štátom dosiahlo 23 394,1 mil. Sk. Granty a transfery 

určené na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti (ako platba za bezdomovcov) boli 

rozpočtované tak vládnym návrhom ako i schváleným a upraveným rozpočtom sumou 7,0 

mil. Sk a realizované boli v objeme 3,9 mil. Sk.  

4.2. Príjmy zdravotných poisťovní 

Príjmy v systéme zdravotného poisťovníctva predpokladali v schválenom rozpočte 

plnenie v sume 79 474,4 mil. Sk a v upravenom rozpočte 80 315,5 mil. Sk. Skutočné plnenie 

príjmov dosiahlo 85 818,5 mil. Sk, čo po konsolidácii o sumu z prerozdelenia poistného         
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6 320,6 mil. Sk predstavuje 79 497,9 mil. Sk a plnenie upraveného rozpočtu (80 315,5 mil. 

Sk) na 99,0 %.  

Vychádzajúc z poslania zdravotných poisťovní sú ťažiskom daňové príjmy, ktoré tvorí 

celé poistné od ekonomicky aktívnych poistencov a poistencov štátu a prídel z prerozdelenia 

poistného. Celkové poistné bolo v upravenom rozpočte určené sumou 79 253,6 mil. Sk 

a dosiahlo vrátane prídelov z prerozdelenia 84 615,8 mil. Sk a po ich odpočítaní 78 295,2 mil. 

Sk. 

 V podrobnejšom hodnotení príjmy z výberu poistného podľa platnej rozpočtovej 

klasifikácie tvorili: 

 poistné od zamestnancov vo výške 13 930,4 mil. Sk,  

 poistné od samostatne zárobkovo činných osôb v objeme 4 368,7 mil. Sk, 

 poistné od zamestnávateľov v sume 35 121,8 mil. Sk,  

 poistné štátu za zákonom určené skupiny osôb vo výške 23 394,1 mil. Sk. V nich 

22 982,4 mil. Sk boli príjmy realizované do 31.12.2006 a 411,7 mil. Sk vyplýva z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia štátu za rok 2005, ktoré sa v roku 2006 realizovalo po  

prvýkrát,  

 poistné od iných platiteľov v sume 879,9 mil. Sk,  

 dlžné poistné vo výške 600,3 mil. Sk. 

Už spomínaný prídel z prerozdelenia poistného na verejné zdravotné poistenie 

dosiahol 6 320,6 mil. Sk.   

      Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali sumou 1 198,8 mil. Sk a najväčší 

podiel na ich tvorbe mali predovšetkým poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb v sume 524,2 mil. Sk, pokuty,  penále a iné sankcie za porušenie predpisov v sume 

320,8 mil. Sk, úroky z účtov finančného hospodárenia, vkladov a termínovaných vkladov 

v sume 104,6 mil. Sk a ostatné nedaňové príjmy v sume 249,2 mil. Sk., ktoré tvoria iné 

nedaňové príjmy, administratívne poplatky, príjmy z prenajatých budov, priestorov 

a objektov, kapitálové príjmy a pod. 

Granty a transfery boli realizované formou transferu zo štátneho rozpočtu na úhradu 

zdravotnej starostlivosti pre bezdomovcov. Rozpočtovaný bol v sume 7,0 mil. Sk 

a realizovaný vo výške 3,9 mil. Sk.  
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4.3. Výdavky zdravotných poisťovní 

Výdavky boli rozpočtované v schválenom rozpočte 79 662,5 mil. Sk a v upravenom 

rozpočte 80 160,4 mil. Sk.  

Výdavky zdravotných poisťovní v roku 2006 dosiahli 85 593,8 mil. Sk, resp. 79 273,2 

mil. Sk (po konsolidácii prerozdelenia). Pri hodnotení výdavkov zdravotných poisťovní 

v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie možno konštatovať, že z bežných výdavkov v sume 

78 589,6 mil. Sk pripadá najväčší podiel na kategóriu tovarov a služieb, a to 76 570,5 mil. Sk, 

čo činí až 97,4 %. Podstatnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky v položke služby v sume 

75 871,3 mil. Sk a v nich výdavky zdravotníckym zariadeniam (lekárňam, očným optikám, 

výdajniam a opravovniam zdravotníckych pomôcok, ambulantným lekárom, poskytovateľom  

lekárskej starostlivosti prvej pomoci, poliklinikám, dialyzačným centrám, zariadeniam 

ústavnej zdravotnej starostlivosti, kúpeľom a pod.) až 87,2 % t.j. 66 772,5 mil. Sk. Ostatné 

výdavky v tejto položke v sume 9 098,8 mil. Sk sú čerpané ako poplatky a odvody v sume 

6 458,4 mil. Sk (v nich je zahrnutý aj príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou), provízie 1 563,8 mil. Sk, pokuty a penále 329,3 mil. Sk, špeciálne služby 

306,9 mil. Sk a pod. 

 Ostatné bežné výdavky boli čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania v sume 1 170,4 mil. Sk, formou poistného a príspevkov do poisťovní sa čerpalo 

385,4 mil. Sk a bežné transfery predstavovali 463,3 mil. Sk. 

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 683,6 mil. Sk a celé formou kapitálových 

aktív, predovšetkým na nákup softvéru, výpočtovej techniky, stavebné úpravy a pod.  

Z dosiahnutých príjmov 79 497,9 mil. Sk a výdavkov 79 273,2 mil. Sk bez finančných 

operácií vyplýva prebytok rozpočtového hospodárenia bežného roka vo výške 224,7 mil. Sk. 

4.4. Finančné operácie zdravotných poisťovní 

 Príjmové finančné operácie dosiahli spolu 8 263,4 mil. Sk. V nich tvorí základ 

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 5 645,9 mil. Sk. Iné príjmové 

finančné operácie dosiahli 2 481,8 mil. Sk (podstatnú ich časť tvorí Union zdravotná 

poisťovňa, a.s. sumou 2 180,3 mil. Sk), z realizácie ostatného finančného majetku získali 

zdravotné poisťovne 131,2 mil. Sk. V príjmových finančných operáciách sa tiež premietla 

položka tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorá však vykazuje iba 4,5 

mil. Sk.  
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Výdavkové finančné operácie dosiahli za rok 2006 iba 0,9 mil. Sk, a to ako ostatné 

výdavkové finančné operácie (0,6 mil. Sk)  a splácanie istín (0,3 mil. Sk). 

4.5. Majetková pozícia zdravotných poisťovní 

Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva z analýzy štruktúry majetku a štruktúry 

zdrojov jeho financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu zdravotných poisťovní 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. 

Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 

sa líšia v porovnaní s hodnoteným obdobím roku 2005, pretože subjekty verejnej správy, 

okrem štátnej správy a samosprávy, poskytujú podklady do záverečného účtu pred ich 

schválením príslušnými orgánmi účtovnej jednotky.    

Štruktúra majetku 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku zdravotných poisťovní (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok zdravotných poisťovní (neobežný aj obežný) v roku 2006 vzrástol oproti 

roku 2005 o 4 352,1 mil. Sk, z toho:  

 nehmotný majetok vzrástol o  137,8 mil. Sk

 finančné umiestnenie vzrástlo o  203,9 mil. Sk

 pohľadávky vzrástli o  210,9 mil. Sk

 ostatné aktíva vzrástli o    2 813,2 mil. Sk

 účty časového rozlíšenia vzrástli o 986,3 mil. Sk

Za zdravotné poisťovne vzrástli pohľadávky z verejného zdravotného poistenia voči 

poisteným. Výraznejší nárast je v ostatných aktívach, ktorý sa prejavil v prevažnej miere na 

bankových účtoch. 

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 26 261,9 mil. Sk podieľali: 

 dlhodobý majetok   3,9 %

 finančné umiestnenie  7,1 %

 pohľadávky  46,3 %

 ostatné aktíva 34,1 %

 účty časového rozlíšenia  8,6 %
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Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcia“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 dlhodobý nehmotný majetok na 32,7 %

 

Štruktúra zdrojov financovania 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív zdravotných poisťovní v roku 2006 a 2005. Celkové 

pasíva zdravotných poisťovní v roku 2006 vzrástli oproti roku 2005 o 4 352,1 mil. Sk, z toho : 

 vlastné imanie vzrástlo o   3 351,9 mil. Sk

 technické rezervy klesli o  1 565,8 mil. Sk

 ostatné rezervy klesli o  29,9 mil. Sk

 záväzky vzrástli o   2 601,0  mil. Sk

 účty časového rozlíšenia klesli o 5,1 mil. Sk

Výrazne vzrástlo vlastné imanie zdravotných poisťovní. Ako vyplýva zo súvahy 

zdravotných poisťovní, nárast je zaznamenaný tak v základnom imaní ako aj vo výsledku 

hospodárenia. Naopak, znížili sa stavy fondov, čo sa premietlo na celkovom vlastnom imaní. 

Taktiež sa zvýšili záväzky, a to nárastom záväzkov z verejného zdravotného poistenia voči 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

 

Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 26 261,9  mil. Sk podieľali: 

 vlastné imanie  36,6 %

 technické rezervy  18,5 %

 ostatné rezervy 1,1 %

 záväzky 43,8 %
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4.5.1. Reálna hodnota majetku 

Odhadovaná reálna hodnota majetku zdravotných poisťovní predstavuje  20 235 mil. 

Sk, čo  je v porovnaní s účtovnou hodnotou majetku v netto vyjadrení menej o 6 027 mil. Sk. 

V porovnaní s brutto hodnotu majetku je odhadovaná reálna hodnota majetku nižšia o 15 967 

mil. Sk. 

Zníženie reálnej hodnoty majetku zdravotných poisťovní súvisí najmä 

s prehodnotením hodnoty pohľadávok na poistnom a pohľadávok na sankciách z poistného 

v objeme 13 971 mil. Sk v porovnaní s brutto hodnotou. Výpočet reálnej hodnoty uvedených 

pohľadávok  vychádza z odhadu vymožiteľnosti pohľadávok na poistnom.   

 

Precenenie aktív zdravotných poisťovní k 31. 12. 2006 v mil. Sk   
        

v tom: 

 účtovný stav k 
31.12.2006 brutto

zníženie 
hodnoty spolu

zohľadnené 
v účtovníctve 

(korekcie) 

nezohľadnené v 
účtovníctve 

reálna hodnota 
k 31.12.2006

 Nehmotný majetok 1 532 -502 -502 0 1 030
 Finančné umiestnenie 2 322 -453 -453 0 1 869
 Pohľadávky 20 089 -13 971 -7 944 -6 027 6 118
 Ostatné aktíva 9 996 -1 041 -1 041 0 8 955
 Účty časového rozlíšenia 2 263 0 0 0 2 263
 SPOLU  36 202 -15 967 -9 940 -6 027 20 235

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Prehľad o plnení rozpočtu zdravotných poisťovní za rok 2006 

(v mil. Sk)  
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia

PRÍJMY SPOLU 76 603,9 79 474,4 80 315,5 85 818,5 106,9
 100 - Daňové príjmy 75 569,1 78 416,0 79 253,6 84 615,8 106,8
     150 – Poistné 75 569,1 78 416,0 79 253,6 84 615,8 106,8
 200 - Nedaňové príjmy 1 032,1 1 051,4 1 054,9 1 198,8 113,6
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva  2,9 3,0 3,0 2,4 80,0
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 504,3 850,7 723,3 854,5 118,1
     230 - Kapitálové príjmy 1,9 56,2 56,2 5,5 9,8
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV,  
               vkladov a ážio 17,4 15,7 76,7 104,6 136,4
     290 - Iné nedaňové príjmy 505,6 125,8 195,7 231,8 118,4
 300 - Granty a transfery 2,7 7,0 7,0 3,9 55,7
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 2,7 7,0 7,0 3,9 55,7
VÝDAVKY SPOLU 74 193,0 79 662,5 80 160,4 85 593,8 106,8
 600 - Bežné výdavky 73 597,0 79 183,6 79 442,6 84 910,2 106,9
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov. 892,1 1 136,6 1 172,2 1 170,4 99,8
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 309,0 415,0 394,7 385,4 97,6
     630 - Tovary a služby 72 306,2 77 198,8 77 438,7 82 891,1 107,0
     640 - Bežné transfery 89,7 433,2 437,0 463,3 106,0
 700 - Kapitálové výdavky 596,0 478,9 717,8 683,6 95,2
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 596,0 478,9 717,8 683,6 95,2
Prebytok (+), schodok (-) 2 410,9 -188,1 155,1 224,7 144,9
  
      

Finančné operácie zdravotných poisťovní za rok 2006 
(v mil. Sk)  

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 schválený upravený 
Skutočnosť 

2006 
% 

plnenia
PRÍJMY SPOLU 5 381,1 5 660,5 4 611,7 8 263,4 179,2
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami fin. pasívami 5 381,1 5 660,5 4 611,7 8 258,9 179,1
     451 - Z realizácie ostatného finančného majetku 0,0 0,0 0,0 131,2 x
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich  rokov 3 550,9 3 957,4 4 241,6 5 645,9 133,1
     455 - Odplata za postúpenú pohľadávku 1 681,7 1 333,0 0,0 0,0 x
     456 - Iné príjmové finančné operácie 148,5 370,1 370,1 2 481,8 670,6
 500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV 0,0 0,0 0,0 4,5 x
     510 - Tuzemské úvery, pôžičky a NFV 0,0 0,0 0,0 4,5 x
VÝDAVKY SPOLU 2 777,9 1 333,3 0,0 0,9 x
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými  pasívami 2 777,9 1 333,3 0,0 0,9 x
     819 - Ostatné výdavkové finančné operácie 0,0 0,0 0,0 0,6 x
     820 - Splácanie istín 2 777,9 1 333,3 0,0 0,3 x
Prebytok (+), schodok (-) 2 603,2 4 327,2 4 611,7 8 262,5 179,2
      
Zdroj: Zdravotné poisťovne      
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Súvaha zdravotných poisťovní za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

        Nehmotný majetok 1 532,0 501,7 1 030,3 892,5
        Finančné umiestnenie 2 321,4 453,3 1 868,1 1 664,2
        Pohľadávky 20 089,3 7 944,5 12 144,8 11 933,9
        Ostatné aktíva 9 996,3 1 040,9 8 955,4 6 142,2
        Účty časového rozlíšenia 2 263,3 0,0 2 263,3 1 277,0
        Aktíva celkom 36 202,3 9 940,4 26 261,9 21 909,8

     

P A S Í V A Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné imanie 9 600,1 6 248,2   
       Základné imanie 5 501,0 3 330,7   
       Výsledok hospodárenia  1 089,7 -2 997,1   
   Podriadené pasíva 0,0 0,0   
   Technické rezervy 4 869,1 6 434,9   
   Ostatné rezervy 290,4 320,3   
   Záväzky 11 501,6 8 900,6   
   Účty časového rozlíšenia 0,7 5,8   
   Pasíva celkom 26 261,9 21 909,8   
     
Zdroj: zdravotné poisťovne     
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5. Štátne fondy 
 

 V roku 2006 v Slovenskej republike pôsobili tri štátne fondy: Štátny fond rozvoja 

bývania, Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a Environmentálny fond. 

 Finančné prostriedky potrebné na plnenie svojich úloh získavajú štátne fondy vlastnou 

činnosťou, transfermi zo štátneho rozpočtu a úvermi.      
 

5.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a štátnych fondov 
 

Ako doplnkový zdroj príjmov je možné štátnemu fondu poskytnúť dotáciu zo štátneho 

rozpočtu v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

 V roku 2006 bola dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá iba jednému fondu, 

nakoľko Environmentálny fond hospodáril len s vlastnými finančnými prostriedkami 

a transfer pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi nebol schválený. 

 Štátny fond rozvoja bývania obdržal v roku 2006 zo štátneho rozpočtu finančné 

prostriedky v sume 3 118,3 mil. Sk na podpory rozvoja bývania vrátane správy fondu 

a bankových služieb. Tieto pozostávali z transferu prostriedkov štátneho rozpočtu 

z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu rozvoja bývania vrátane 

správy fondu a bankových služieb, schváleného zákonom o štátnom rozpočte na rok 2006 vo 

výške 2 768,3 mil. Sk a z transferu v zmysle uznesenia vlády SR č. 108 z 8. februára 2006 

v čiastke 350,0 mil. Sk, ktorý sa realizoval úpravou rozpočtu. 
 
 

5.2. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

(do 30. 6. 2006 Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení) 
 

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond“ alebo „národný 

jadrový fond“) je zriadený zákonom NR SR č. 238/2006 Z.z. ako štátny účelový fond, ktorý 

sústreďuje a spravuje finančné prostriedky určené na ukončenie prevádzky jadrového 

zariadenia, na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a na ukladanie vyhoretého 

jadrového paliva. Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR a jeho zdrojmi sú 

najmä príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, pokuty uložené 

Úradom jadrového dozoru SR fyzickým a právnickým osobám, úroky z vkladov na účtoch 
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jadrového fondu, dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a 

iné.  

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi bol zriadený k 1. júlu 2006. Do 30. 

6. 2006 existoval Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktorý bol zriadený zákonom NR 

SR č. 254/1994 Z.z. 

 Vládny návrh rozpočtu pôvodného Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických 

zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi na rok 2006 

očakával celkové príjmy 2 554,4 mil. Sk, pričom hlavnú časť príjmov tvoria príjmy 

z odvodov vlastníkov jadrovoenergetických zariadení. Transfer zo štátneho rozpočtu sa 

nepredpokladal. Výdavky v celkovej výške 781,4 mil. Sk sú rozpočtované najmä ako 

príspevok vlastníkovi jadrovoenergetických zariadení – Slovenským elektrárňam, a.s., na 

akcie súvisiace s vyraďovaním jadrových elektrární, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, 

medziskladom vyhoretého jadrového paliva, republikovým úložiskom rádioaktívneho odpadu. 

Saldo príjmov a výdavkov bolo rozpočtované ako prebytkové 1 773,0 mil. Sk.  

 
 

5.2.1. Príjmy Národného jadrového fondu 
 

 Pri hodnotení príjmov Národného jadrového fondu berieme do úvahy príjmy za obidva 

fondy, pričom v schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a aj v skutočnosti k 31.12.2006 

uvádzame sumár príjmov za obidva fondy.  

 K 31.12.2006 dosiahli celkové príjmy Národného jadrového fondu sumu 16 900,4 mil. 

Sk, čo je plnenie ročného rozpočtu na 93,9 %. Celková výška príjmov upraveného rozpočtu aj 

skutočnosti Národného jadrového fondu je ovplyvnená tým, že v iných nedaňových príjmoch 

je zahrnutý aj zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov pôvodného Štátneho fondu 

likvidácie jadrovoenergetických zariadení v sume 14 956,2 mil. Sk. Okrem nich táto položka 

zahrňuje príspevok prevádzkovateľa jadrovoenergetických zariadení 1 809,4 mil. Sk. Úroky 

z vkladov fondu dosiahli čiastku 134,8 mil. Sk, čo je plnenie ročného rozpočtu len na 84,3 %.  
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5.2.2. Výdavky Národného jadrového fondu 
 

 Pri hodnotení výdavkov Národného jadrového fondu berieme do úvahy výdavky za 

obidva fondy, pričom v schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a aj v skutočnosti k 31.12. 

2006 uvádzame sumár výdavkov za obidva fondy.  

 K 31.12.2006 dosiahol Národný jadrový fond celkové výdavky 640,5 mil. Sk (plnenie 

82,2 %) s členením na výdavky pre držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení 

632,1 mil. Sk a na výdavky na správu fondu 8,4 mil. Sk.    

 Výdavky pre držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení boli vynaložené 

na nasledovné projekty: 

 vyraďovanie JZ v lokalite J. Bohunice JE A-1   433,1 mil. Sk 

 vyraďovanie JZ v lokalite J. Bohunice JE V-1       2,8 mil. Sk 

 vyraďovanie JZ v lokalite J. Bohunice JE V-2       1,1 mil. Sk 

 vyraďovanie JE v lokalite Mochovce                                        1,1 mil. Sk 

 nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu            1,6 mil. Sk 

 úložisko RAO alebo VJP                                           28,6 mil. Sk 

 skladovanie VP v samostatných JZ                                        163,8 mil. Sk 

 
 

Bežné výdavky tvoria svojou výškou 424,2 mil. Sk (plnenie 76,0 %) viac ako 66 % 

z celkových výdavkov. Z nich najväčšiu časť predstavujú bežné transfery vo výške 415,9 mil. 

Sk, určené pre držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení. Ostatné bežné výdavky 

boli určené na správu fondu a ide o výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 3,2 mil. Sk, poistné a príspevok do poisťovní 1,2 mil. Sk a výdavky na tovary 

a služby 3,9 mil. Sk.  

Kapitálové výdavky dosiahli objem 216,3 mil. Sk (plnenie 97,9 %) a takmer celé ich 

tvoria kapitálové transfery v sume 216,2 mil. Sk určené pre držiteľov povolenia na prevádzku 

jadrových zariadení. V rámci obstarávania kapitálových aktív sa realizoval nákup 

prevádzkových strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a interiérového vybavenia v sume 0,1 

mil. Sk. Ide o výdavky na správu fondu.  

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Národného jadrového fondu k 31. 12. 2006  

skončilo prebytkom 16 259,9 mil. Sk. Toto je ovplyvnené vysokým zostatkom prostriedkov  

z predchádzajúcich rokov, ktorý je vykázaný v iných nedaňových príjmoch.  
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5.2.3. Finančné operácie Národného jadrového fondu 
 

 Príjmové finančné operácie tvorí len zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

pôvodného Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení v sume 14 956,2 mil. 

Sk. Od 1. 7. 2006 je táto čiastka vykazovaná v iných nedaňových príjmoch a tak v sumárnych 

výkazoch za obidva fondy figuruje zostatok z predchádzajúcich rokov duplicitne aj 

v príjmoch a aj vo finančných operáciách.   

Národný jadrový fond v roku 2006 nerealizoval žiadne výdavkové finančné operácie. 

Saldo finančných operácií fondu k   31.12.2006   skončilo prebytkom 14 956,2 mil. Sk. 

 
5.2.4. Majetková pozícia Národného jadrového fondu 

 
Zhodnotenie majetkovej pozície Národného jadrového fondu pozostáva z  analýzy 

štruktúry jeho majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú 

pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. 

 

Štruktúra majetku 

 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku fondu poskytujú informácie o hodnote 

celkového majetku (v netto vyjadrení)  v roku 2006. Nakoľko Národný jadrový fond existuje 

od 1.7.2006 a nevykazuje bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, nebudeme 

porovnávať medziročnú zmenu majetku. Celkový majetok fondu (neobežný aj obežný)  

v roku 2006 dosiahol 17 438,7 mil. Sk, v tom:  

 

 dlhodobý hmotný majetok                               0,6 mil. Sk 

 pohľadávky                          1 178,2 mil. Sk 

 finančný majetok           16 259,9 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 17 438,7 mil. Sk, vyjadrený 

v percentách  za rok 2006:      

    

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 6,8 %   

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je 93,2 % 
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Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca „brutto“ 

a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu koeficientu 

opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 83,8 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Aabsolútne hodnotové ukazovatele zdrojov financovania fondu poskytujú informácie 

o hodnote celkových jeho pasív v roku 2006. Nakoľko Národný jadrový fond existuje od 1. 7. 

2006 a nevykazuje bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, nebudeme porovnávať 

medziročnú zmenu pasív. Celkové pasíva v roku 2006 dosiahli 17 438,7 mil. Sk, v tom: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku          17 438,0 mil. Sk 

 záväzky                  0,7 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 17 438,7 mil. Sk, vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 99,9 % 

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 0,1 % 
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Prehľad o plnení rozpočtu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení 

(do 30. 6. 2006 Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení) 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 % plnenia

PRÍJMY SPOLU 2 935,9 17 317,2 18 004,1 16 900,4 93,9
 200 - Nedaňové príjmy 2 935,9 17 317,2 18 004,1 16 900,4 93,9
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov 

a ážio 438,1 310,0 182,9 134,8 73,7
     290 - Iné nedaňové príjmy 2 497,8 17 007,2 17 821,2 16 765,6 94,1
VÝDAVKY SPOLU 1 031,1 781,4 779,2 640,5 82,2
 600 - Bežné výdavky 488,1 449,4 558,2 424,2 76,0
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrov. 3,1 3,3 3,2 97,0
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 0,9 1,4 1,2 85,7
     630 - Tovary a služby 1,7 6,1 3,9 63,9
     640 - Bežné transfery 482,4 547,4 415,9 76,0
 700 - Kapitálové výdavky 543,0 332,0 221,0 216,3 97,9
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 0,9 0,3 0,1 33,3

     720 - Kapitálové transfery 542,1 220,7 216,2 98,0
Prebytok (+), schodok (-)   1 904,8 16 535,8 17 224,9 16 259,9 x

      
Finančné operácie Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení 

(do 30. 6. 2006 Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení) 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 13 051,3 14 762,8 14 956,2 14 956,2 100,0

 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 13 051,3 14 762,8 14 956,2 14 956,2 100,0
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 13 051,3 14 762,8 14 956,2 14 956,2 100,0
VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x
     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 x
     820 - Splácanie istín 0,0 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   13 051,3 14 762,8 14 956,2 14 956,2 x
      
Zdroj: Národný jadrový fond      
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Súvaha Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení za rok 2006 
(v mil. Sk)     

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 3,7 3,1 0,6 0,0 
        Dlhodobý nehmotný majetok 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Dlhodobý hmotný majetok 3,7 3,1 0,6 0,0 
        Dlhodobý finančný majetok 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Obežný majetok 17 438,1 0,0 17 438,1 0,0 
        Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Pohľadávky 1 178,2 0,0 1 178,2 0,0 
        Finančný majetok 16 259,9 0,0 16 259,9 0,0 
        Prechodné účty aktív 0,0 0,0 0,0 0,0 
M a j e t o k    s p o l u 17 441,8 3,1 17 438,7 0,0 
     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 17 438,0 0,0   
       Fondy účtovnej jednotky 18 351,7 0,0   
       Výsledok hospodárenia -913,7 0,0   
       Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia 0,0 0,0   
   Záväzky 0,7 0,0   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0   
       Krátkodobé záväzky 0,7 0,0   
       Bankové úvery a výpomoci 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 0,0 0,0   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a   z á v ä z k y    s p o l u 17 438,7 0,0   
     
Zdroj: Národný jadrový fond     
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5.3. Štátny fond rozvoja bývania 
 
 

 Štátny fond rozvoja bývania (ďalej aj „ŠFRB“ alebo „fond“) je účelový fond na 

financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje 

v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. ŠFRB bol zriadený 

zákonom NR SR č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na 

poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania. S účinnosťou od 1.1.2004 je platný zákon NR 

SR č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004 Z.z., ktorý nahradil pôvodný zákon. 

 Správcom fondu  je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou 

činnosťou ŠFRB je poskytovanie podpôr z prostriedkov fondu, kontrola súladu použitia 

poskytnutej podpory s účelom, na ktorý bola poskytnutá, sledovanie plnenia zmluvných 

podmienok, konzultačná činnosť pre zamestnancov mestských úradov, konzultačná činnosť 

pre žiadateľov a iné. 

 Vládny návrh rozpočtu očakával celkové príjmy fondu na rok 2006 v sume 3 629,6 

mil. Sk, pričom transfer zo štátneho rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 2 768,3 mil. Sk. 

Celkové výdavky v čiastke 49,0 mil. Sk súvisia najmä so zabezpečením bankových služieb 

a správy fondu. Saldo príjmov a výdavkov na rok 2006 bolo rozpočtované ako prebytkové 

3 580,6 mil. Sk. 

 Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 665,9 mil. Sk tvoria príjmy zo splátok 

tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 660,9 mil. Sk a zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 5,0 mil. Sk. Rozpočtované výdavkové operácie v sume 4 241,5 mil. 

Sk predstavujú výdavky na poskytovanie úverov na podporu rozvoja bývania, z toho 950,0 

mil. Sk pre zabezpečenie nových bytových jednotiek fyzickými osobami a 3 000,0 mil. Sk na 

výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb realizovaných obcami.  

 
5.3.1. Príjmy Štátneho fondu rozvoja bývania 

  

 Štátny fond rozvoja bývania mal rozpočtované celkové príjmy na rok 2006 v sume 

3 979,6 mil. Sk v členení nedaňové príjmy 861,3 mil. Sk a granty a transfery 3 118,3 mil. Sk. 

K 31. 12. 2006 dosiahol fond skutočné príjmy 3 883,7 mil. Sk, čo je plnenie rozpočtu na   

97,6 %. Z nich viac ako 80,0 % tvoria granty a transfery v čiastke 3 118,3 mil. Sk (plnenie 

100,0 %) pozostávajúce z transferu prostriedkov štátneho rozpočtu z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na podporu rozvoja bývania vrátane správy fondu a bankových 

služieb, schváleného zákonom NR SR o štátnom rozpočte na rok 2006 vo výške 2 768,3 mil. 
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Sk a z transferu v zmysle uznesenia vlády SR č. 108 z 8. februára 2006 v čiastke 350,0 mil. 

Sk, ktorý sa realizoval úpravou rozpočtu. 

 Nedaňové príjmy boli svojou výškou 765,4 mil. Sk splnené len na 88,9 %. Z nich 

objemovo najvýznamnejšie sú úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 

v čiastke 733,5 mil. Sk (plnenie 86,2 %), z čoho úroky z poskytnutých úverov na podporu 

rozvoja bývania predstavujú 698,2 mil. Sk a úroky z účtov finančného hospodárenia vedených 

v Štátnej pokladnici, OTP Banke Slovensko, a.s. a DEXII a.s. sumu 35,3 mil. Sk. 

Nenaplnenie očakávaných príjmov v rámci tejto položky vyplýva z poklesu úrokových 

sadzieb úročenia zostatkov finančných prostriedkov na účtoch fondu vedených v bankách 

poskytujúcich fondu bankové služby a zo skutočnosti, že pri tvorbe rozpočtu nie je možné 

presne stanoviť výšku očakávaných úrokov z poskytnutých úverov a výšku splatených istín 

úverov, nakoľko na výšku ich celkového objemu má vplyv viacero faktorov. 

 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby rozpočtované neboli a k 31. 12. 2006 

dosiahli plnenie 15,3 mil. Sk. Ide o zmluvné pokuty a penále uhradené fyzickými 

a právnickými osobami v roku 2006 za neplnenie zmluvných podmienok alebo za odstúpenie 

od zmluvy.  

 Iné nedaňové príjmy vo výške 16,6 mil. Sk tvoria najmä vratky podpôr poskytnutých 

z rozpočtových prostriedkov predchádzajúcich rokov 6,3 mil. Sk a vratky podpôr 

poskytnutých z mimorozpočtových prostriedkov 10,3 mil. Sk. Okrem nich sú ešte v rámci 

tejto položky príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu a predplatného za noviny a odborné 

časopisy a príjmy z refundácie súdnych trov na základe súdneho rozhodnutia. 

 

5.3.2. Výdavky Štátneho fondu rozvoja bývania 
 

 Štátny fond rozvoja bývania mal v roku 2006 rozpočtované celkové výdavky 50,4 mil. 

Sk členené na bežné 37,3 mil. Sk a kapitálové 13,1 mil. Sk. K 31. 12. 2006 sa realizovali 

v objeme 51,3 mil. Sk (plnenie 101,8 %).  

 Bežné výdavky svojím absolútnym plnením 42,7 mil. Sk dosiahli prekročenie ročného 

rozpočtu o 14,5 %. Z nich výdavky na správu fondu boli v objeme 18,0 mil. Sk, výdavky na 

bankové služby 9,4 mil. Sk a výdavky súvisiace s odvodom prostriedkom do štátneho 

rozpočtu 15,3 mil. Sk.  

 Výdavky na správu fondu v čiastke 18,0 mil. Sk tvoria mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné služobné vyrovnania, ktoré pri svojom objeme 8,8 mil. Sk dosiahli plnenie 100,0 %, 

poistné a príspevok do poisťovní 3,1 mil. Sk (100,0 %). Ďalej sem patrí časť z výdavkov na 
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tovary a služby v sume 6,0 mil. Sk (energie, voda, materiál, dopravné a iné) a transfery 

jednotlivcom na odchodné 0,1 mil. Sk. Výdavky na bankové služby boli vynaložené v rámci 

tovarov a služieb v čiastke 9,4 mil. Sk. Najvyššie prekročenie rozpočtovaných výdavkov a to 

až o 54,0 % dosiahli bežné transfery v objeme 15,4 mil. Sk. Z nich 15,3 mil. Sk tvoria 

výdavky súvisiace s odvodom prostriedkom do štátneho rozpočtu. Ide o vratky 

nevyčerpaných podpôr, ktoré nie je možné pri zostavovaní rozpočtu presne vyčísliť.  

 Kapitálové výdavky svojím objemom 8,6 mil. Sk tvoria len 16,8 % z celkových 

výdavkov. Z nich na správu fondu bolo vynaložených  0,1 mil. Sk ( nákup a modernizácia 

výpočtovej techniky) a výdavky na podpory rozvoja bývania predstavujú 8,5 mil. Sk. Ide  

o nenávratné príspevky obciam 7,3 mil. Sk a fyzickým osobám 1,2 mil. Sk.  

Saldo príjmov a výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2006  skončilo 

prebytkom 3 832,4 mil. Sk.  

 

5.3.3. Finančné operácie Štátneho fondu rozvoja bývania 
 

 Príjmové finančné operácie fondu boli rozpočtované sumou 755,3 mil. Sk a ich 

skutočná výška 1 484,0 mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu až 196,5 %. Takéto vysoké 

plnenie bolo spôsobené najmä vyšším zostatkom prostriedkov fondu z predchádzajúceho 

roka, ktorý oproti predpokladu 93,0 mil. Sk dosiahol až 541,7 mil. Sk. Išlo tu 

o naakumulované splátky úverov a úrokov v bankách za IV. štvrťrok 2005, pričom uvedené 

prostriedky nebolo možné v roku 2005 použiť na podpory rozvoja bývania, nakoľko v zmysle 

platných zmlúv uzatvorených medzi bankami a ŠFRB boli prevedené na účet 

mimorozpočtových prostriedkov fondu vedený v Štátnej pokladnici v mesiaci január 2006. 

 Okrem zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka patria do príjmových 

finančných operácií aj príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí – istín, ktoré boli schválené v sume 662,3 mil. Sk. Skutočné plnenie 

942,3 mil. Sk predstavuje 142,3 % rozpočtu, z čoho od fyzických osôb bolo 599,5 mil. Sk, od 

obcí 256,4 mil. Sk a od nefinančných subjektov 86,4 mil. Sk. 

 Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške 4 745,4 mil. Sk a ich skutočne 

dosiahnutá výška 4 648,4 mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 98,0 %. Tvoria ich výdavky 

na podpory rozvoja bývania poskytnuté formou úverov, pôžičiek, návratných finančných 

výpomocí a účasti na majetku v členení: obciam 2 862,1 mil. Sk, fyzickým osobám 1 100,8 

mil. Sk a podnikateľom 685,5 mil. Sk.  
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Saldo finančných operácií Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2006 skončilo 

schodkom 3 164,4 mil. Sk. 

 
 

 5.3.4. Majetková pozícia Štátneho fondu rozvoja bývania 
 

Zhodnotenie majetkovej pozície Štátneho fondu rozvoja bývania pozostáva z  analýzy 

štruktúry jeho majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú 

pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. 

 

 Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku fondu poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. Celkový majetok 

ŠFRB (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 3 802,4 mil. Sk, z toho:  

 

 dlhodobý finančný majetok           + 3 671,1 mil. Sk 

 pohľadávky                        + 6,1 mil. Sk 

 finančný majetok                + 126,3 mil. Sk 

 

Medziročný nárast dlhodobého finančného majetku predstavuje zvýšenie pohľadávok 

za nesplatené podpory poskytnuté vo forme úveru, ktoré vyplývajú z dlhodobosti 

poskytovaných úverov. 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 28 734,3 mil. Sk, vyjadrený 

v percentách  za rok 2006:         

 

 podiel dlhodobého finančného majetku na celkovom majetku je 97,6 %   

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 0,1 %   

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je 2,3 % 
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Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania ŠFRB poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív fondu v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva v roku 2006 

vzrástli oproti roku 2005 o 3 802,4 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku          + 3 801,5 mil. Sk 

 záväzky                          + 0,9 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 28 734,3 mil. Sk, vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 99,9 % 

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 0,1 % 
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Prehľad o plnení rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 3 506,7 3 629,6 3 979,6 3 883,7 97,6
 200 - Nedaňové príjmy 692,0 861,3 861,3 765,4 88,9
      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 5,2 0,0 0,0 15,3 x
      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 671,5 851,3 851,3 733,5 86,2
      290 - Iné nedaňové príjmy 15,3 10,0 10,0 16,6 166,0
 300 - Granty a transfery 2 814,7 2 768,3 3 118,3 3 118,3 100,0
      310 - Tuzemské bežné granty a transfery 2 814,7 2 768,3 3 118,3 3 118,3 100,0
VÝDAVKY SPOLU 53,6 49,0 50,4 51,3 101,8
 600 - Bežné výdavky 44,7 35,5 37,3 42,7 114,5
      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 8,5 8,8 8,8 8,8 100,0
      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 2,9 3,3 3,1 3,1 100,0
      630 - Tovary a služby 13,0 13,4 15,4 15,4 100,0
      640 - Bežné transfery 13,7 10,0 10,0 15,4 154,0
      650 - Splácanie úrokov a ostatné platby  6,6 0,0 0,0 0,0 x
 700 - Kapitálové výdavky 8,9 13,5 13,1 8,6 65,6
      710 - Obstarávanie kapitálových aktív 0,6 0,5 0,1 0,1 100,0
      720 - Kapitálové transfery 8,3 13,0 13,0 8,5 65,4
Prebytok (+), schodok (-)   3 453,1 3 580,6 3 929,2 3 832,4 x
      

 
Finančné operácie Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 1 161,4 665,9 755,3 1 484,0 196,5
 400 – Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 1 161,4 665,9 755,3 1 484,0 196,5

      410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 766,6 660,9 662,3 942,3 142,3
      453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 394,8 5,0 93,0 541,7 582,5
VÝDAVKY SPOLU 4 072,8 4 241,5 4 745,4 4 648,4 98,0
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. 

pasívami 4 072,8 4 241,5 4 745,4 4 648,4 98,0
      810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 3 794,8 4 241,5 4 745,4 4 648,4 98,0
      820 - Splácanie istín 278,0 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   -2 911,4 -3 575,6 -3 990,1 -3 164,4 x
      
Zdroj: Štátny fond  rozvoja bývania      
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Súvaha štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2006  
   (v mil. Sk)     

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 28 044,5 9,9 28 034,6 24 364,6 
        Dlhodobý nehmotný majetok 4,3 4,2 0,1 0,7 
        Dlhodobý hmotný majetok 6,3 5,7 0,6 1,1 
        Dlhodobý finančný majetok 28 033,9 0,0 28 033,9 24 362,8 
   Obežný majetok 699,7 0,0 699,7 567,3 
        Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Pohľadávky 31,7 0,0 31,7 25,6 
        Finančný majetok 668,0 0,0 668,0 541,7 
        Prechodné účty aktív 0,0 0,0 0,0 0,0 
M a j e t o k    s p o l u 28 744,2 9,9 28 734,3 24 931,9 
     
     

P A S Í V A Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 28 733,4 24 931,9   
       Fondy účtovnej jednotky 30 443,0 26 569,7   
       Výsledok hospodárenia -1 709,6 -1 637,8   
       Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia 0,0 0,0   
   Záväzky 0,9 0,0   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0   
       Krátkodobé záväzky 0,9 0,0   
       Bankové úvery a výpomoci 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 0,0 0,0   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a   z á v ä z k y    s p o l u 28 734,3 24 931,9   
     
Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania     
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5.4. Environmentálny fond 
 

 Environmentálny fond (ďalej aj „fond“) je zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako právnická osoba na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie. Svoju činnosť začal Environmentálny fond vykonávať od 1. januára 2005 a jeho 

správcom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Zdrojmi fondu sú najmä 

pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, výnosy z verejných 

zbierok, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za 

znečisťovanie ovzdušia, dary a príspevky, úvery poskytnuté bankami a inými právnickými 

osobami a iné. Prostriedky fondu sú určené najmä na finančné zabezpečenie akcií 

environmentálnej politiky (zníženie znečistenia odpadových vôd, zabezpečenie zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou, zlepšenie kvality ovzdušia, separovaný zber a zhodnotenie 

odpadov, ochranu prírody a krajiny a iné). 

 Vládny návrh rozpočtu fondu na rok 2006 očakával celkové príjmy v objeme 1 219,0 

mil. Sk, pričom najväčší finančný objem sa očakával z poplatkov za znečistenie ovzdušia 

a ozónovej vrstvy Zeme, z poplatkov za odber podzemných vôd a z poplatkov za vypúšťanie 

odpadových vôd do povrchových vôd. Celkové výdavky boli rozpočtované sumou 1 126,3 

mil. Sk a saldo príjmov a výdavkov k 31. 12. 2006 malo dosiahnuť prebytok 92,7 mil. Sk.  

 

5.4.1. Príjmy Environmentálneho fondu 
 

 Pôvodne schválený rozpočet Environmentálneho fondu rozpočtoval celkové príjmy 

v sume 1 219,0 mil. Sk ako vlastné, bez transferu zo štátneho rozpočtu. Úpravou rozpočtu 

boli tieto zvýšené na 1 844,9 mil. Sk najmä očakávaným zvýšením administratívnych 

poplatkov a iných poplatkov a platieb a taktiež aj rozpočtovanými príjmami z podnikania 

a z vlastníctva majetku. K 31. 12. 2006 dosiahli celkové príjmy 2 032,3 mil. Sk, čo je plnenie 

ročného rozpočtu na 110,2 %. Plnenie príjmov bolo vyššie vo všetkých rozpočtovaných 

položkách. 

 Nedaňové príjmy tvoria až 98,6 % z celkových príjmov. V rámci nich sú objemovo 

najrozsiahlejšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 1 895,1 mil. Sk 

s plnením 110,0 %. Ide najmä o  poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 

vôd 325,6 mil. Sk, poplatky za odber podzemnej vody 347,7 mil. Sk a poplatky za 

znečisťovanie ovzdušia 1 178,6 mil. Sk.  
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sa rozpočtovali čiastkou 74,7 mil. Sk 

a z nedaňových príjmov dosiahli najväčšie prekročenie ročného rozpočtu o 13,8 % pri 

absolútnom plnení 85,0 mil. Sk. Ide o príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, ktoré sú v zmysle 

Banského zákona č. 44/1998 Z.z. príjmom fondu.  

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio pozostávajú z úrokov 

z úverov a pôžičiek 5,2 mil. Sk, ktoré boli poskytnuté ešte Štátnym fondom životného 

prostredia v rokoch 2000-2001 a z úrokov z účtov finančného hospodárenia 18,7 mil. Sk. 

Vyššie plnenie úrokov z účtov finančného hospodárenia bolo spôsobené skutočnosťou, že 

fond vkladal väčší objem dočasne voľných finančných prostriedkov na termínované vklady 

do Štátnej pokladnice, čím boli dosiahnuté vyššie úroky ako sa pôvodne uvažovalo.  

Vysoko boli prekročené, v porovnaní s rozpočtom 2006, iné nedaňové príjmy vo 

výške 0,7 mil. Sk, ktoré predstavujú finančnú náhradu za ochranu biotopov. Táto položka sa 

ťažko rozpočtuje a aj napriek vysokému ročnému plneniu nemala vplyv na celkovú výšku 

príjmov. 

Daňové príjmy pôvodne  rozpočtované neboli, úpravou rozpočtu dosiahli 24,0 mil. Sk 

a k 31. 12. 2006 bolo ich skutočné plnenie 27,6 mil. Sk. Ide o príjmy z úhrad za 

uskladňovanie plynov a kvapalín.  

 

5.4.2. Výdavky Environmentálneho fondu 
 

 Celkové výdavky Environmentálneho fondu boli v schválenom rozpočte v objeme 

1 126,3 mil. Sk a jeho úpravou boli zvýšené na 1 752,2 mil. Sk najmä zvýšením kapitálových 

transferov a znížením bežných transferov. K 31. 12. 2006 dosiahol fond výdavky v sume 

1 496,1 mil. Sk s plnením ročného rozpočtu na 85,4 % a členením bežné výdavky 66,0 mil. 

Sk a kapitálové výdavky 1 430,1 mil. Sk. 

 Z bežných výdavkov sú objemovo najväčšie bežné transfery v sume 35,8 mil. Sk, z 

nich boli poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám 21,8 mil. Sk, rozpočtovým 

organizáciám 6,2 mil. Sk, obciam 1,8 mil. Sk, občianskym združeniam a nadáciám 1,7 mil. 

Sk, ostatným právnickým osobám 1,9 mil. Sk, fyzickým osobám – podnikateľom 1,2 mil. Sk 

a iným.  Bežné transfery svojím plnením 38,8 % z ročného rozpočtu dosiahli v rámci 

celkových výdavkov najvyššiu úsporu. 

 Ostatné bežné výdavky boli vynaložené k 31. 12. 2006 na správu fondu v čiastke 30,2 

mil. Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania 7,9 mil. Sk, 

poistné a príspevok do poisťovní 2,6 mil. Sk a na tovary a služby 19,7 mil. Sk. Významnú 
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sumu v rámci tovarov a služieb tvoria vrátené príjmy minulých rokov vo výške 13,1 mil. Sk. 

Ide o preplatky pokút organizáciám a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd Slovenskému 

vodohospodárskemu podniku, š.p., ktoré Environmentálny fond vrátil príslušným 

organizáciám, nakoľko sú v bežnom roku platené zálohovo a v ďalšom roku vyúčtované na 

základe skutočnosti za predchádzajúci rok.  

 Kapitálové výdavky v objeme 1 430,0 mil. Sk dosiahli plnenie 87,8 %. Z nich tvoria 

kapitálové transfery 1 427,6 mil. Sk a boli poskytnuté najmä obciam 1 369,4 mil. Sk, 

príspevkovým organizáciám 7,0 mil. Sk, rozpočtovým organizáciám 5,7 mil. Sk, 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 30,0 mil. Sk, právnickým osobám 

založeným štátom, obcou alebo VÚC 15,0 mil. Sk.  

 Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív boli v celej svojej výške 2,5 mil. Sk 

(plnenie 100,0 %) vynaložené na správu fondu. Ide o výdavky na nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, dopravných prostriedkov a na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb.  

 Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Environmentálneho fondu k 31. 12. 2006  

skončilo prebytkom 536,2 mil. Sk. 

  

5.4.3. Finančné operácie Environmentálneho fondu 
 

 Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v roku 2006 sumou 122,3 mil. Sk. 

Úpravou rozpočtu boli  zvýšené až na 4 685,6 mil. Sk na jednej strane vyšším zostatkom 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov v čiastke 385,5 mil. Sk, no najmä rozpočtovaním 

položky iné príjmové finančné operácie v objeme 4 240,0 mil. Sk. Fond na tejto položke 

rozpočtoval prevod finančných prostriedkov na termínované bankové účty, nakoľko v čase 

schválenia úprav rozpočtu fondu ešte nebola doriešená otázka metodiky účtovania 

termínovaných vkladov. 

 K 31. 12. 2006 dosiahol Environmentálny fond celkové príjmové finančné operácie 

v sume 432,5 mil. Sk, z toho zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 385,5 mil. Sk 

a príjmy zo splátok tuzemských úverov od obcí a nefinančných subjektov 47,0 mil. Sk. Po 

usmernení Ministerstvom financií SR prevody finančných prostriedkov na termínované 

bankové účty neboli vykazované na položke iné príjmové finančné operácie. 

V schválenom rozpočte fondu boli výdavkové finančné operácie v objeme 150,0 mil. 

Sk, no nakoľko fond v roku 2006 neposkytoval úvery a návratné pôžičky, bola táto čiastka 

v upravenom rozpočte presunutá do kapitálových transferov. V upravenom rozpočte sa znova 

rozpočtovali v rámci položky úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku, prevody finančných 
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prostriedkov na termínované bankové účty, ktoré však po usmernení v skutočnosti vykázané 

neboli. Environmentálny fond tak nerealizoval k 31.12.2006 žiadne výdavkové finančné 

operácie.   

 Saldo finančných operácií Environmentálneho fondu skončilo k 31.12.2006 

prebytkom 432,5 mil. Sk. 

 
  

5.4.4. Majetková pozícia Environmentálneho fondu 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície Environmentálneho fondu pozostáva z  analýzy 

štruktúry jeho majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú 

pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. 

 

 Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku Environmentálneho 

fondu poskytuje informácie o hodnote celkového majetku fondu (v netto vyjadrení)  v roku 

2006 a 2005. Celkový majetok (neobežný aj obežný) v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 

o 546,9 mil. Sk, z toho: 

  

 dlhodobý hmotný majetok                    +  1,5 mil. Sk   

 dlhodobý finančný majetok                    - 47,0 mil. Sk 

 pohľadávky                       + 9,1 mil. Sk 

 finančný majetok               + 583,3 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 1 652,1 mil. Sk vyjadrený 

v percentách za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobý hmotný majetok na celkovom majetku je   0,2 %  

 podiel dlhodobý finančný majetok na celkovom majetku je  3,3 %  

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je              37,9 %  

 podiel finančný majetok na celkovom majetku je                           58,6 % 
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Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  na  97,1 %.  

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 58,8 %. 

 

Takéto vysoké opotrebovanie je spôsobené tým, že Environmentálny fond získal 

majetok delimitáciou z Ministerstva životného prostredia SR. Ide teda o majetok, ktorý sa už 

používal. 

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania 

Environmentálneho fondu poskytuje informácie o hodnote celkových pasív fondu v roku 

2006 a 2005. Celkové pasíva v roku 2006 vzrástli oproti roku 2005 o 546,9 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku vzrástli o   546,6 mil. Sk 

 záväzky vzrástli o                        0,3 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške  1 652,1 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je    99,9 %  

 podiel záväzkov na celkových pasívach je       0,07 %  
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Prehľad o plnení rozpočtu Environmentálneho fondu za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 1 395,2 1 219,0 1 844,9 2 032,3 110,2
 100 - Daňové príjmy 17,0 0,0 24,0 27,6 115,0
     134 - Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon 

činnosti 17,0 0,0 24,0 27,6 115,0
 200 - Nedaňové príjmy 1 378,2 1 219,0 1 820,9 2 004,7 110,1
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 48,4 0,0 74,7 85,0 113,8
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 307,6 1 197,8 1 723,1 1 895,1 110,0
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 21,2 21,2 23,0 23,9 103,9
     290 - Iné nedaňové príjmy 1,0 0,0 0,1 0,7 700,0
VÝDAVKY SPOLU 1 226,3 1 126,3 1 752,2 1 496,1 85,4
 600 - Bežné výdavky 29,1 318,1 122,8 66,0 53,7
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 6,3 7,9 7,9 7,9 100,0
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 2,1 2,8 2,8 2,6 92,9
     630 - Tovary a služby 5,5 7,3 19,8 19,7 99,5
     640 - Bežné transfery 15,2 300,1 92,3 35,8 38,8
 700 - Kapitálové výdavky 1 197,2 808,2 1 629,4 1 430,1 87,8
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 0,4 1,8 2,5 2,5 100,0
     720 - Kapitálové transfery 1 196,8 806,4 1 626,9 1 427,6 87,7
Prebytok (+), schodok (-)   168,9 92,7 92,7 536,2 x

      
Finančné operácie Environmentálneho fondu za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 216,6 122,3 4 685,5 432,5 9,2
 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. 

pasívami 216,6 122,3 4 685,5 432,5 9,2
     410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 216,6 65,0 60,0 47,0 78,3
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,0 57,3 385,5 385,5 100,0
     456 - Iné príjmové finančné operácie 0,0 0,0 4 240,0 0,0 x
VÝDAVKY SPOLU 0,0 150,0 4 240,0 0,0 0,0
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a fin. 

pasívami 0,0 150,0 4 240,0 0,0 0,0
     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 0,0 150,0 4 240,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   216,6 -27,7 445,5 432,5 x
      
Zdroj: Environmentálny fond      
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                                  Súvaha Environmentálneho fondu za rok 2006 
                                              (v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 64,6 7,3 57,3 102,8
        Dlhodobý nehmotný majetok 3,4 3,3 0,1 0,1
        Dlhodobý hmotný majetok 6,8 4,0 2,8 1,3
        Dlhodobý finančný majetok 54,4 0,0 54,4 101,4
   Obežný majetok 1 594,8 0,0 1 594,8 1 002,4
        Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0
        Pohľadávky 625,9 0,0 625,9 616,8
        Finančný majetok 968,9 0,0 968,9 385,6
        Prechodné účty aktív 0,0 0,0 0,0 0,0
M a j e t o k    s p o l u 1 659,4 7,3 1 652,1 1 105,2
     
     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 1 651,0 1 104,4   
       Fondy účtovnej jednotky 1 684,3 1 120,1   
       Výsledok hospodárenia -33,3 -15,7   
       Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia 0,0 0,0   
   Záväzky 1,1 0,8   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0   
       Krátkodobé záväzky 1,1 0,8   
       Bankové úvery a výpomoci 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 0,0 0,0   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u a   z á v ä z k y    s p o l u 1 652,1 1 105,2   
     
Zdroj: Environmentálny fond     
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 6. Fond národného majetku SR (FNM SR) 
 

Fond národného majetku SR (ďalej aj „FNM SR“ alebo „fond“) bol zriadený zákonom 

NR SR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov 

majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku SR v znení zákona SNR č. 501/1991 

Zb., zákona SNR č. 29/1992 Zb. a zákona NR SR č. 17/1993 Z.z. Jeho poslaním je realizovať 

schválené privatizačné projekty, nakladať s majetkom fondu vo vlastnom mene v rozsahu 

vymedzenom zákonom, vykonávať práva akcionára v nim založených akciových 

spoločnostiach a iné právne úkony.  

 Fond národného majetku SR je pod priamym dohľadom Národnej rady SR, ktorej 

predkladá na schválenie svoj rozpočet, návrh na použitie majetku a správu o svojej činnosti. 

 Vládny návrh rozpočtu FNM SR na rok 2006 očakával celkové príjmy vrátane 

finančných operácií v čiastke 44 170,6 mil. Sk, výdavky (vrátane finančných operácií) 

25 736,9 mil. Sk a saldo 18 433,7 mil. Sk. FNM SR v roku 2006 uvažoval najmä s príjmami 

z privatizácie 66 %-ného podielu v Slovenských elektrárňach, a.s. Očakávala sa aj privatizácia 

Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s a letísk Bratislava a Košice. Príjmy z privatizácie 

sa mali použiť predovšetkým na zníženie verejného dlhu.  

  

6.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a FNM SR 
 

 Celkový rámec stanovený na použitie majetku FNM SR podľa § 28 ods. 3 písm. b) 

zákona NR SR č. 92/1991 Zb. schválený uznesením č. 2011 zo dňa 14. 12. 2005 vo výške 

22 100,0 mil. Sk nebol k 31. 12. 2006 prekročený a dosiahol sumu 21 581,8 mil. Sk. 

 Pôvodný návrh na použitie majetku FNM SR v roku 2006 vychádzal z uznesenia č. 

790 zo dňa 12. 10. 2005, ktorým vláda SR v bode B.3. odsúhlasila použitie majetku FNM SR 

v roku 2006 v čiastke 8 100,0 mil. Sk na úhradu štátnych záruk za bankové úvery. Tieto 

úhrady FNM SR vykonáva v súlade s uzatvorenými Dohodami o pristúpení k záväzku 

a v súlade s citovaným uznesením vlády SR. Výšku úhrad a spoločnosti, za ktoré sa tieto 

záväzky hradia si určuje MF SR tak, aby nebola prekročená celková čiastka schválená vládou 

SR pre dané obdobie. K 31.12.2006 bolo na úhradu štátnych záruk za bankové úvery skutočne 

použitých 7 707,2 mil. Sk.  

 V bode B.1. predmetného uznesenia bola schválená suma 14 000,0 mil. Sk na 

posilnenie štátnych finančných aktív. Vláda SR však neskôr rozhodla o zmene použitia 

majetku fondu na základe uznesenia č. 461 zo dňa 17.5.2006, kde v bode C.1.odsúhlasila 
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zmenu použitia majetku FNM SR tak, že na posilnenie štátnych finančných aktív vyčlenila 

majetok fondu vo výške 13 872,0 mil. Sk. K 31.12.2006 uhradil fond na základe Zmlúv 

o poskytnutí finančných prostriedkov č. 01/2006 a č. 02/2006, uzavretých medzi MF SR 

a FNM SR, celkovú čiastku 13 746,6 mil. Sk zo zdrojov získaných v roku 2006 v rámci 

príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku formou dividend. 

Uznesením č. 461/2006 vláda SR v bode B.1. odsúhlasila taktiež použitie sumy 128,0 

mil. Sk na doplatenie kompenzácií nákladov miest a obcí do energetických zariadení, ktoré 

mestá a obce vynaložili a následne bezodplatne odovzdali rozvodným podnikom. V tejto 

čiastke sa aj výdavok realizoval.  

 

6.2. Príjmy FNM SR 
 

 Celkové príjmy Fondu národného majetku SR v roku 2006 boli rozpočtované sumou 

14 113,6 mil. Sk. Tieto boli úpravou rozpočtu neskôr zvýšené na 14 852,2 mil. Sk najmä 

v dôsledku očakávania výrazne vyšších príjmov z úrokov z termínovaných vkladov. Skutočne 

dosiahnuté príjmy k 31.12.2006 v objeme 15 062,0 mil. Sk tvoria 101,4 %-né plnenie 

rozpočtu. 

 Objemovo najrozsiahlejšie z nedaňových príjmov fondu sú príjmy z podnikania 

a z vlastníctva majetku v čiastke 13 747,8 mil. Sk, v rámci ktorých sú najdôležitejšie príjmy 

z dividend. Ich výška je závislá od vývoja hospodárskeho výsledku prirodzených monopolov 

a od naplnenia tejto príjmovej položky v podstatnej miere závisí aj realizácia výdavkovej časti 

rozpočtu. Príjmy z dividend  dosiahli čiastku 13 746,6 mil. Sk, čo je až 91,3 % z celkovo 

dosiahnutých príjmov fondu. Ďalej medzi príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku patria 

príjmy plynúce z vlastníctva prenajatých pozemkov a budov fondu v sume 1,2 mil. Sk.  

 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio s plnením 1 264,3 mil. Sk 

dosiahli najväčšie prekročenie ročného rozpočtu a to o 20,4 %. Podstatnú časť tejto príjmovej 

položky tvoria príjmy z úrokov z termínovaných vkladov, ktorých výška je závislá od 

finančných prostriedkov, ktoré má fond na svojich účtoch. V roku 2006 boli na účty FNM SR 

pripísané prostriedky z privatizácie Slovenských elektrární, a.s. (cca 31 mld. Sk), ktoré boli 

zhodnocované v dvojtýždenných REPO tendroch prostredníctvom Štátnej pokladnice. V roku 

2005 takýto objem finančných prostriedkov fond nemal k dispozícii, a preto bolo plnenie 

k 31.12.2005 podstatne nižšie oproti skutočnosti 2006.  

 Podstatnú časť z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb tvoria 

pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov v objeme 31,5 mil. Sk. Okrem nich sem 
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ešte patria poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 1,1 mil. Sk. 

Kapitálové   príjmy   (príjmy  z  predaja  bytov  fondu)  svojou   výškou  0,9  mil.  Sk  dosiahli  

100,0 % - né plnenie ročného rozpočtu. Poslednú časť príjmov tvoria iné nedaňové príjmy 

v čiastke 16,4 mil. Sk, ktoré boli splnené len na 74,2 %. Nakoľko však ide objemovo málo 

významnú položku, neovplyvnil tento výpadok ani celkovú  výšku príjmov. Ide o príjmy 

z kurzových rozdielov, refundácie, vratky a iné.  

      
6.3. Výdavky FNM SR 

 
 Použitie majetku FNM SR upravuje § 28 zákona NR SR č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 Celkové výdavky FNM SR v roku 2006 boli rozpočtované v objeme 25 475,0 mil. Sk. 

Po úprave rozpočtu dosiahli 27 355,4 mil. Sk a toto zvýšenie spôsobil v prevažnej miere 

presun záväzkov, ktorých splatnosť očakával fond ešte v roku 2005. K ich plneniu neprišlo 

ani v roku 2006 a preto budú presunuté do roku 2007. Skutočné čerpanie výdavkov k 31. 12. 

2006 vo výške 22 844,2 mil. Sk ( v tom: bežné výdavky 15 133,3 mil. Sk a kapitálové 7 710,9 

mil. Sk) predstavuje plnenie rozpočtu na 83,5 %. Štruktúra výdavkov je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke ( v mil. Sk). 

 

Účel použitia majetku Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
2006 

§ 28 ods. 3, písm.b) - v súlade s rozhodnutím vlády 22 100,0 22 100,0 21 581,8

   Uznesenie vlády SR č. 461/2006 (štátne finančné aktíva) 14 000,0 13 872,0 13 746,6

   Uznesenie vlády SR č. 461/2006 (kompenzácie obciam) 0,0 128,0 128,0

   Uznesenie vlády SR č. 790/2005 (štátne záruky) 8 100,0 8 100,0 7 707,2

§ 28 ods. 3, písm. d) - náklady na činnosť FNM SR 172,3 172,3 132,8

§ 28 ods. 3, písm. f) - náklady spojené s privatizáciou 874,1 1 275,0 965,6

§ 28 ods. 3, písm. h) – reštituenti 81,0 81,0 11,6

§ 28 ods. 3, písm. k) – dlhopisy FNM SR 24,6 24,6 9,1

§ 28 ods. 3, písm. l) - náklady s odstúpením od zmlúv 23,0 23,0 4,4

§ 15 ods. 4 zákona – zákonné ručenie FNM SR 200,0 200,0 0,0

§ 30 zákona – záväzky FNM SR z kúpnych zmlúv 2 000,0 3 348,8 4,1

Ostatné 0,0 130,7 134,8
S P O L U 25 475,0 27 355,4 22 844,2
 

 Výdavky vynaložené podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 92/1991 Zb.,  

v súlade s rozhodnutím vlády, sú okomentované v časti 6.1. „Vzťahy štátneho rozpočtu 

a FNM SR“. Ide o výdavky v rámci bežných a kapitálových transferov.  



 79

 Okrem výdavkov uskutočnených na základe uznesení vlády SR fond realizoval aj 

ďalšie výdavky, ktoré schvaľuje Prezídium fondu na základe príslušných ustanovení zákona č. 

92/1991 Zb. 

Použitie výdavkov FNM SR na úhradu nákladov spojených s činnosťou fondu 

upravuje § 28 ods.3 písm. d) zákona. Na tento účel sa vynaložilo 132,8 mil. Sk oproti 

plánovaným 172,3 mil. Sk. Ide o výdavky vynaložené na mzdy, platy a služobné príjmy 67,4 

mil. Sk, poistné a príspevky do poisťovní 17,5 mil. Sk, časť z tovarov a služieb 42,4 mil. Sk, 

časť z bežných transferov jednotlivcom 1,8 mil. Sk a kapitálové aktíva 3,7 mil. Sk. 

 Prezídium FNM SR schválilo aj návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods.3 

písm.  f) zákona na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie, (propagácia, reklama, 

štúdie, expertízy, posudky, poplatky...atď.). Skutočné čerpanie k 31. 12. 2006 bolo vo výške 

965,6 mil. Sk.  

Výdavky na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa § 28 ods. 3 písm.  h) 

zákona dosiahli 11,6 mil. Sk oproti rozpočtovaným 81,0 mil. Sk. Tieto výdavky v rámci 

bežných transferov a tovarov a služieb fond nevie v rozpočte presne vyčísliť, pretože nie je 

dopredu známy počet osôb ani celková suma, ktorá sa bude reštituentom vyplácať.  

Výdavky na úhradu nákladov spojených so splatením dlhopisov FNM SR a ich 

výnosov podľa § 28 ods. 3 písm. k) zákona (úroky, poplatky) boli schválené v sume 24,6 mil. 

Sk a ich skutočné čerpanie dosiahlo 9,1mil. Sk.  

Úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo na uzatváranie 

zmlúv o nájme majetku, resp. nákladov, ktoré vznikli z mimosúdnych dohôd upravuje § 28 

ods.3 písm. l). Na tieto účely v priebehu roka 2006 FNM SR vynaložil 4,4 mil. Sk. 

Podľa § 15 ods. 4 zákona FNM SR ručí svojim majetkom za splnenie záväzkov 

nadobúdateľom privatizačných projektov. Tieto výdavky boli rozpočtované vo výške 200,0 

mil. Sk, no keďže v priebehu roka takýto prípad nenastal, nerealizovali sa. 

Pri uskutočňovaní činnosti vznikajú FNM SR práva a záväzky. Fond môže byť 

žalovaný za nesplnenie svojich záväzkov alebo iných povinností a za toto porušenie 

zodpovedá celým svojim majetkom. Podľa § 30 zákona NR SR č. 92/1991 Zb. ide o výdavky 

na súdne spory, ktorých výšku nevie FNM SR pri zostavovaní svojho rozpočtu presne 

vyčísliť. V upravenom rozpočte bola rozpočtovaná suma 3 348,8 mil. Sk, predstavujúca 

všetky takto očakávané výdavky. Tieto sa však v priebehu roka 2006 realizovali len v objeme 

4,1 mil. Sk. 
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Ostatné výdavky (kurzové rozdiely, kolky a iné) boli v priebehu roka 2006 realizované 

v objeme 134,8 mil. Sk. 

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Fondu národného majetku SR k 31. 12. 2006  

dosiahlo schodok 7 782,2 mil. Sk. 

 

6.4. Finančné operácie FNM SR 
 

 Pri plánovaní príjmov z finančných operácií na rok 2006 vychádzal FNM SR 

z predpokladu, že príde k uzavretiu nových zmlúv a výnosy z týchto predajov budú pripísané 

na účet fondu ešte v tom istom roku. Fond očakával príjem z privatizácie 66 % - ného podielu 

v Slovenských elektrárňach, a.s., príjem z privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo 

Slovakia, a.s., letísk Bratislava a Košice a zároveň sa očakávali aj príjmy zo zmlúv uzavretých 

pred rokom 2006. Aj keď k privatizácii niektorých spoločností (Cargo a letisko Bratislava) 

v sledovanom období nedošlo, FNM SR vykazuje skutočne dosiahnuté príjmové operácie 

v objeme 38 535,7 mil. Sk ešte o 0,5 % vyššie oproti plánovaným 38 351,1 mil. Sk (plnenie 

100,5 %). Dôvodom sú vyššie príjmy z privatizácie ostatných spoločností, vyššie príjmy z už 

uzavretých zmlúv, nakoľko niektoré spoločnosti plnili svoje záväzky voči fondu predčasne 

a zároveň z dôvodu neplánovaného vysokého zostatku finančných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov.   

 Najväčšiu časť príjmových finančných operácií tvoria príjmy z predaja 

privatizovaného majetku FNM SR a ich objem je závislý od privatizačných zámerov vlády 

SR. K 31.12.2006 dosiahli tieto príjmy 32 920,5 mil. Sk a sú najmä zo zrealizovaného predaja 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol 

v objeme 5 147,1 mil. Sk a pozostával zo salda príjmov a výdavkov roka 2005 v čiastke 

1 640,7 mil. Sk a salda príjmových a výdavkových finančných operácií roka 2005 v sume 

3 506,4 mil. Sk.  

 Výdavkové operácie fondu boli rozpočtované v objeme 451,0 mil. Sk a ich skutočná 

výška 418,3 mil. Sk predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 92,7 %. Z nich sú 

najvýznamnejšie výdavky na zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých 

akcionárom alebo spoločníkom je FNM SR (§ 28 ods.3 písm. c) zákona) boli v rozpočte 

schválené vo výške 409,0 mil. Sk a skutočne dosiahli 381,9 mil. Sk. Výdavky na úhradu 

nákladov spojených so splácaním istín dlhopisov FNM SR (§ 28 ods.3 písm. k) zákona) boli 

rozpočtované sumou 42,0 mil. Sk a k 31.12.2006 dosiahli 10,0 mil. Sk.  
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 Saldo finančných operácií FNM SR k  31.12.2006  skončilo prebytkom 38 117,4 mil. 

Sk. 

  
6.5. Majetková pozícia FNM SR 

 
 

Zhodnotenie majetkovej pozície FNM pozostáva z  analýzy štruktúry jeho majetku a 

štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom 

absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 

Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 

sa líšia v porovnaní s hodnoteným obdobím roka 2005, pretože ostatné subjekty verejnej 

správy okrem štátnej správy a samosprávy, poskytujú podklady do záverečného účtu pred ich 

schválením príslušnými orgánmi účtovnej jednotky.  

 

 Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku FNM SR poskytuje 

informácie o hodnote celkového majetku FNM SR (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok FNM SR (neobežný aj obežný)  v roku 2006 klesol oproti roku 2005 

o 12 793,4 mil. Sk, z toho  

 

 dlhodobý finančný majetok                      + 4,7 mil. Sk 

 pohľadávky z obchodného styku           - 0,8 mil. Sk 

 pohľadávky z privatizácie                 - 16 474,4 mil. Sk 

 finančné účty                     + 3 683,2 mil. Sk        

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 108 676,9 mil. Sk 

vyjadrený v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobého finančného majetku na celkovom majetku je 42,0 %   

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 6,1 %   

 podiel finančných účtov na celkovom majetku je  51,8 % 
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Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  na 86,8 %   

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 65,4 %   

 

 Štruktúra zdrojov financovania 

 

 Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania FNM SR 

poskytuje informácie o hodnote celkových pasív FNM v roku 2006 a 2005. Celkové 

pasíva FNM SR v roku 2006 klesli oproti roku 2005 o 12 793,4 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné imanie                          - 12 699,9 mil. Sk 

 záväzky                    - 93,5 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 108 676,9 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006 : 

 podiel  vlastného imania na celkových pasívach je     99,4 % 

 podiel záväzkov na celkových pasívach je                    0,6 % 
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6.5.1. Reálna hodnota majetku 
 

 Odhadovaná reálna hodnota majetku FNM SR predstavuje 96 371 mil. Sk, čo je 

v porovnaní s účtovnou hodnotou v netto vyjadrení menej o 12 306 mil. Sk. V porovnaní 

s brutto hodnotou majetku je odhadovaná reálna hodnota nižšia o 12 368 mil. Sk. Zníženie 

hodnoty majetku zohľadňuje rizikové pohľadávky z privatizácie voči neplatičom v hodnote 

6 327 mil. Sk a nižšiu reálnu hodnotu dlhodobého finančného majetku v objeme 5 979 mil. 

Sk. 

 Zároveň je potrebné upozorniť, že pri vyčíslení reálnej hodnoty FNM SR nebola 

zohľadnená vyššia ako účtovná hodnota cenných papierov a podielov (finančný majetok). 

Dôvodom je jednak uplatnenie princípu opatrnosti a najmä obmedzené objektívne informácie 

pre potreby precenenia týchto aktív. 

 

Precenenie aktív Fondu národného majetku k 31. 12. 2006 (v mil. Sk)   
        

v tom: 

 účtovný stav k 
31.12.2006 brutto

zníženie hodnoty 
spolu 

zohľadnené 
v účtovníctve 

(korekcie) 

nezohľadnené 
v účtovníctve 

reálna hodnota 
k 31.12.2006

 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 45 695 -6 041 -62 -5 979 39 654
    nehmotný  18 -15 -15 0 3
    hmotný  71 -47 -47 0 24
    finančný  45 606 -5 979 0 -5 979 39 627
 OBEŽNÝ MAJETOK 63 044 -6 327 0 -6 327 56 717
    zásoby  0 0 0 0 0
    pohľadávky  6 656 -6 327 0 -6 327 2 221
    finančný majetok 56 388 0 0 0 56 388
    účty časového rozlíšenia 0 0 0 0 0
 SPOLU  108 739 -12 368 -62 -12 306 96 371

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Údaje o znížení hodnoty majetku nezohľadnené v účtovníctve vykazuje FNM SR 

v poznámkach k účtovnej závierke. 
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Prehľad o plnení rozpočtu Fondu národného majetku za rok 2006 

(v mil. Sk) 
     

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 16 845,5 14 113,6 14 852,2 15 062,0 101,4
 200 - Nedaňové príjmy 16 845,5 14 113,6 14 852,2 15 062,0 101,4
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 16 524,2 14 000,6 13 747,6 13 747,8 100,0
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 164,5 8,3 31,2 32,6 104,5
     230 - Kapitálové príjmy 1,0 0,0 0,9 0,9 100,0
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 143,1 100,0 1 050,4 1 264,3 120,4
     290 - Iné nedaňové príjmy 12,7 4,7 22,1 16,4 74,2
VÝDAVKY SPOLU 15 204,8 25 475,0 27 355,4 22 844,2 83,5
 600 - Bežné výdavky 13 395,0 17 357,9 19 238,3 15 133,3 78,7
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 59,6 72,7 75,8 67,4 88,9
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 18,2 22,9 22,9 17,5 76,4
     630 - Tovary a služby 298,8 966,7 1 495,9 1 153,2 77,1
     640 - Bežné transfery 13 014,3 16 279,9 17 628,0 13 892,1 78,8
     650 - Splácanie úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi 4,1 15,7 15,7 3,1 19,7
 700 - Kapitálové výdavky 1 809,8 8 117,1 8 117,1 7 710,9 95,0
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 2,9 17,1 17,1 3,7 21,6
     720 - Kapitálové transfery 1 806,9 8 100,0 8 100,0 7 707,2 95,2
Prebytok (+), schodok (-)   1 640,7 -11 361,4 -12 503,2 -7 782,2 x

 
Finančné operácie Fondu národného majetku za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 3 732,0 30 057,0 38 351,1 38 535,7 100,5
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 3 732,0 30 057,0 38 351,1 38 535,7 100,5
     440 - Z predaja privatizovaného majetku FNM SR 465,5 30 018,2 32 817,1 32 920,5 100,3
     450 - Z ostatných finančných operácií 3 266,5 38,8 5 534,0 5 615,2 101,5
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 246,5 38,8 5 147,1 5 147,1 100,0
VÝDAVKY SPOLU 225,6 262,0 451,0 418,3 92,7
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 225,6 262,0 451,0 418,3 92,7
     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 212,4 220,0 409,0 408,3 99,8
     820 - Splácanie istín 13,2 42,0 42,0 10,0 23,8
Prebytok (+), schodok (-) 3 506,4 29 795,0 37 900,1 38 117,4 x
      
Zdroj: Fond národného majetku SR      
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Súvaha Fondu národného majetku za rok 2006 
 (v mil. Sk)    
     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 45 694,8 61,7 45 633,1 45 631,6
        Dlhodobý nehmotný majetok 17,4 15,1 2,3 1,9
        Dlhodobý hmotný majetok 71,2 46,6 24,6 28,2
        Dlhodobý finančný majetok 45 606,2 0,0 45 606,2 45 601,5
   Obežný majetok 63 043,8 0,0 63 043,8 75 838,7
        Pohľadávky 6 656,1 0,0 6 656,1 23 134,2
        z toho: z obchodného styku 2,9 0,0 2,9 3,7
                    z privatizácie 6 652,9 0,0 6 652,9 23 130,3
        Finančné účty 56 387,7 0,0 56 387,7 52 704,5
M a j e t o k s p o l u 108 738,6 61,7 108 676,9 121 470,3

  

P A S Í V A Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné imanie 108 041,4 120 741,3   
       Základné imanie 26,9 30,1   
       Fond privatizácie 107 770,5 120 466,8   
       Fond osobitných prostriedkov 244,0 244,4   
   Záväzky 635,5 729,0   
       Rezervy 16,5 15,6   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0   
       Krátkodobé záväzky 115,2 196,1   
       Bankové úvery a výpomoci 503,8 517,3   
V l a s t n é   i m a n i e   a   z á v ä z k y    s p o l u 108 676,9 121 470,3   
     
Zdroj: Fond národného majetku SR     
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7. Slovenský pozemkový fond (SPF) 
 

Slovenský pozemkový fond bol zriadený 1.1.1992 v zmysle § 34 zákona č. 330/1991 

Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde  a  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. SPF 

spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej 

nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je 

známy okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.  

Podľa vládneho návrhu rozpočtu SPF boli jeho celkové príjmy rozpočtované sumou 

442,5 mil. Sk a výdavky 453,7 mil. Sk pri dosiahnutí celkového schodku -11,2 mil. Sk, 

pričom rozhodujúcim zdrojom príjmov sú príjmy z nájomného za spravované pozemky. Vo 

výdavkovej časti dominujú najmä výdavky, ktorých financovanie pre fond vyplýva 

z právnych predpisov upravujúcich jeho postavenie a činnosť. Ide hlavne o plnenie 

reštitučných nárokov oprávnených osôb a usporiadanie vlastníctva k pozemkom.  

 

7.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a SPF 

Rozpočet Slovenského pozemkového fondu  na rok 2006 bol zostavený bez nároku na 

príspevok zo štátneho rozpočtu, nakoľko komplexné financovanie činností fondu je 

zabezpečené z vlastných príjmov. 

 

7.2. Príjmy SPF 
 

 Rozpočet Slovenského pozemkového fondu bol schválený uznesením vlády SR č. 

726/2004 a neskôr bol upravený podľa uznesenia č. 807/2005. 

 Celkové príjmy Slovenského pozemkového fondu boli rozpočtované čiastkou 327,1 

mil. Sk a úpravou rozpočtu boli zvýšené na 441,0 mil. Sk najmä nárastom kapitálových 

príjmov. Skutočne dosiahnuté príjmy v objeme 498,7 mil. Sk  predstavujú plnenie ich ročného 

rozpočtu na 113,1 %.  

 Objemovo najvýznamnejšou položkou v rámci nedaňových príjmov sú príjmy 

z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré boli rozpočtované sumou 232,5 mil. Sk a k 31.12. 

2006 dosiahli čiastku 362,4 mil. Sk, čo je 155,9 % z ich ročného rozpočtu a takmer 73 % 

z celkového objemu dosiahnutých príjmov. Takéto priaznivé plnenie bolo spôsobené 
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zvýšením príjmov za nájomné zo spravovaných pozemkov a je spojené najmä s platobnou 

disciplínou zmluvných partnerov fondu.  

Kapitálové príjmy boli rozpočtované čiastkou 176,7 mil. Sk a skutočne dosiahnutý 

objem 73,7 mil. Sk tvorí len 41,7 % z ročného predpokladu z dôvodu plnenia uznesení vlády 

SR č. 72/2006, č. 166/2006, č.208/2006 a následne uznesenia Správnej rady SPF, ktorými bol 

pozastavený predaj majetku štátu. Kapitálové príjmy tvoria najmä príjmy z predaja fondom 

spravovaných pozemkov a nehmotných aktív.  

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio dosiahli k 31.12.2006 sumu 48,3 mil. Sk, čo je až 166,6 % z ročného rozpočtu 

a odvíjali sa najmä od stavu finančného majetku uloženého v Štátnej pokladnici a variability 

jeho úročenia.  

Ostatné príjmy z jednotlivých titulov z pohľadu finančných objemov svojou váhou 

nemajú výraznejší vplyv na celkové príjmy ani pri výraznejšom prekročení pôvodne 

rozpočtovaných hodnôt. Ide o administratívne poplatky a iné poplatky a platby v objeme 5,2 

mil. Sk, ktoré predstavujú prekročenie ročného rozpočtu až o 85,7 %. Patria sem pokuty 

a penále za omeškanie úhrad, ktorých výška sa dopredu ťažko dá odhadnúť a taktiež poplatky 

a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, kde sa pri tvorbe rozpočtu 

neuvažovalo s príjmami za reštitučné rozdiely a s príjmami za verejnú súťaž. Iné nedaňové 

príjmy pôvodne rozpočtované neboli a dosiahli plnenie 9,1 mil. Sk. Ide o vratky, 

neidentifikované platby, príjmy z náhrad poistného a iné.  

 
 7.3. Výdavky SPF 

 
 Slovenský pozemkový fond dosiahol k 31.12.2006 celkové výdavky 609,9 mil. Sk, čo 

je v porovnaní s upraveným rozpočtom v objeme 452,1 mil. Sk prekročenie o 34,9 %. Pri 

hodnotení výdavkovej časti rozpočtu však treba brať do úvahy, že v bežných transferoch je 

zahrnutý nerozpočtovaný odvod z výsledku hospodárenia fondu za rok 2005 v celkovej sume 

200,0 mil. Sk ako nenávratný finančný príspevok určený rozpočtovej kapitole Ministerstva 

pôdohospodárstva SR s účelovým použitím na riešenie náhrad škôd spôsobených povodňami 

a podmáčaním v poľnohospodárstve. Po jeho odrátaní dosiahol SPF plnenie celkových 

výdavkov 409,9 mil. Sk, t.j. 90,6 % z ročného rozpočtu.  

 Bežné výdavky tvoria rozhodujúcu časť celkových výdavkov v sume 605,1 mil. Sk 

(bez odvodu z výsledku hospodárenia 405,1 mil. Sk) a dosiahli 141,1 % (resp. 94,4 %) 
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z ročného predpokladu. Objemovo najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú práve vyššie 

spomínané bežné transfery s plnením 351,4 mil. Sk (resp. 151,4 mil. Sk bez odvodu). Z nich 

sú transfery v rámci verejnej správy v objeme 100,0 mil. Sk a boli účelovo určené pre 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR na obnovu Registra obnovenej evidencie pozemkov. 

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám dosiahli čiastku 51,4 mil. Sk, 

z ktorej 46,0 mil. Sk predstavuje finančné plnenie reštitučných nárokov oprávnených osôb 

v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. O úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona 503/2003 Z.z.  a suma 

5,4 mil. Sk odchodné a odstupné pre 20 zamestnancov, s ktorými organizácia ukončila 

pracovný pomer.  

 Významnú položku v rámci bežných výdavkov tvoria tovary a služby v sume 130,3 

mil. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom 152,9 mil. Sk plnenie na 85,2 %. Patria sem výdavky 

na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, nájomné a služby.  

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

v sume 92,1 mil. Sk boli splnené na 100 %. Poistné a príspevok do poisťovní v celkovom 

objeme 31,3 mil. Sk tvorí 86,9 % z ročného rozpočtu.  

 Kapitálové výdavky boli splnené len na 20,7 % pri absolútnom plnení 4,8 mil. Sk. 

Rozhodujúca časť investičných výdavkov bola orientovaná na inováciu a rozvoj stavu 

investičného majetku slúžiaceho pre zabezpečovanie činnosti fondu. Realizoval sa nákup 

jedného služobného motorového vozidla, čiastočná obnova výpočtovej techniky 

a rekonštrukcia administratívnych budov.  

 Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Slovenského pozemkového fondu bolo podľa 

vládneho návrhu rozpočtu rozpočtované ako schodkové -11,2 mil. Sk. Pri jeho výpočte    

k 31.12.2006 treba vziať do úvahy skutočnosť, že výdavky boli zvýšené o nerozpočtovaný 

odvod z výsledku hospodárenia fondu za rok 2005 v celkovej sume 200,0 mil. Sk. Saldo 

príjmov a výdavkov takto dosiahlo schodok až -111,2 mil. Sk, ale po odrátaní odvodu 

skončilo hospodárenie Slovenského pozemkového fondu prebytkom 88,8 mil. Sk.  

 

7.4. Finančné operácie SPF 
 

 Príjmové finančné operácie Slovenského pozemkového fondu boli rozpočtované 

sumou 38,0 mil. Sk a ich skutočný objem 179,0 mil. Sk predstavuje vysoké prekročenie ich 

ročného rozpočtu s plnením 471,1 %. Tieto pozostávajú z príjmov z predaja privatizovaného 

majetku SPF v čiastke 65,9 mil. Sk, ktoré boli výrazne prekročené oproti rozpočtu nakoľko 
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privatizované subjekty nedodržali splátkové kalendáre a zaplatili dopredu zmluvné splátky aj 

za budúce roky, v priebehu mesiaca január 2006 prišli úhrady splátok za predchádzajúci rok 

a taktiež boli v priebehu roka 2006 ukončené konkurzné konania niektorých privatizovaných 

subjektov, z ktorých sa príjem neočakával. Medzi príjmové finančné operácie patria aj iné 

príjmové operácie v sume 113,1 mil. Sk, ktoré rozpočtované neboli. Ide o príjem finančných 

prostriedkov za neznámych vlastníkov do depozitného fondu v zmysle zákona č. 180/1995 

Z.z. a zákona č. 330/1995 Z.z., keď fond prijíma náhrady za vyvlastnenie pozemkov. Taktiež 

sú tu zahrnuté aj vratky náhrad známym vlastníkom, ktoré sa z nejakého dôvodu vrátili späť 

na účet fondu.  

 Výdavkové finančné operácie rozpočtované neboli a k 31.12.2006 dosiahli 33,3 mil. 

Sk. Ide o výplatu z depozitného fondu známym vlastníkom, ktorí o to požiadali.  

 Saldo finančných operácií SPF k 31.12.2006 skončilo prebytkom 145,7 mil. Sk. 

 

7.5. Majetková pozícia SPF 
 

Zhodnotenie majetkovej pozície  SPF pozostáva z  analýzy štruktúry jeho majetku a 

štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom 

absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 

 

 Štruktúra majetku 

 

      Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku SPF poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku SPF (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. Celkový majetok 

SPF (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 16,8 mil. Sk, z toho: 

  

 dlhodobý nehmotný majetok     + 0,1 mil. Sk 

 dlhodobý hmotný majetok    +75,3 mil. Sk 

 pohľadávky       -96,5 mil. Sk 

 finančný majetok      +37,1 mil. Sk 

 

       Medziročný nárast dlhodobého hmotného majetku bol spôsobený najmä postupným 

prechodom pozemkov vo vlastníctve štátu do účtovnej evidencie fondu. 
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       Z celkového objemu pohľadávok 676,0 mil. Sk je 437,6 mil. Sk vymáhaných 

prostredníctvom vecne príslušného organizačného útvaru fondu súdnou cestou a 48,6 mil. Sk 

je vymáhaných mimosúdne.  

       Pozitívne vývojové tendencie, ktoré charakterizujú dosiahnuté výsledky 

v hospodárení fondu sa premietli aj do zvýšenia stavu finančného majetku z minuloročných 

1 796,9 mil. Sk na súčasných 1 834,0 mil. Sk, z čoho tvorí likvidný finančný majetok na 

bankových účtoch fondu v Štátnej pokladnici a v príručnej pokladnici čiastku 1 745,6 mil. Sk. 

Zostávajúcu časť finančného majetku v sume 88,4 mil. Sk predstavujú cenné papiere uložené 

v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, a.s. ako aj v Centrálnom depozitári cenných 

papierov SR.  

 

      Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške  7 687,3 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobého nehmotného  majetku na celkovom majetku je 0,02 %           

 podiel dlhodobého hmotného majetku na celkovom majetku je 67,3 %   

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 8,8 %   

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je  23,8 % 

 

     Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 dlhodobý nehmotný majetok  na 78,0 %   

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 19,9 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

   Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania SPF poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív SPF v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva SPF v roku 

2006 vzrástli oproti roku 2005 o 16,8 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku vzrástli  o 18,7 mil. Sk 

 záväzky klesli o 1,9 mil. Sk 
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   Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 7 687,3 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 99,7 % 

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 0,3 % 
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenského pozemkového fondu za rok 2006  
(v mil. Sk)  

       
Rozpočet  2006   Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia   

PRÍJMY SPOLU 664,5 327,1 441,0 498,7 113,1   
 200 - Nedaňové príjmy 664,5 327,1 441,0 498,7 113,1   
      210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 341,8 232,7 232,5 362,4 155,9   
      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 

a platby 34,9 1,2 2,8 5,2 185,7   
      230 - Kapitálové príjmy 254,4 64,2 176,7 73,7 41,7   
      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 29,1 29,0 29,0 48,3 166,6   
      290 - Iné nedaňové príjmy 4,3 0,0 0,0 9,1 x   
VÝDAVKY SPOLU 397,1 338,3 452,1 609,9 134,9 *
 600 - Bežné výdavky 376,1 315,1 428,9 605,1 141,1 *
      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 88,7 98,0 92,1 92,1 100,0   
      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 29,9 34,2 36,0 31,3 86,9   
      630 -Tovary a služby 105,7 140,9 152,9 130,3 85,2   
      640 - Bežné transfery 151,8 42,0 147,9 351,4 237,6 *
 700 - Kapitálové výdavky 21,0 23,2 23,2 4,8 20,7   
      710 – Obstarávanie kapitálových aktív 21,0 23,2 23,2 4,8 20,7   
Prebytok (+), schodok (-)   267,4 -11,2 -11,1 -111,2 x   

*  vrátane odvodu z výsledku hospodárenia SPF za rok 2005      
      

 

 

Finančné operácie Slovenského pozemkového fondu za rok 2006  
(v mil. Sk)  

       
Rozpočet  2006  Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia  

PRÍJMY SPOLU 66,5 38,0 38,0 179,0 471,1  
 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. 

pasívami 66,5 38,0 38,0 179,0 471,1  
      440 - Z predaja privatizovaného majetku FNM SR 

a SPF 66,5 38,0 38,0 65,9 173,4  
      456 - Iné príjmové finančné operácie 0,0 0,0 0,0 113,1 x  
VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 33,3 x  
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. 

pasívami 0,0 0,0 0,0 33,3 x  
      819 - Ostatné výdavkové finančné operácie 0,0 0,0 0,0 33,3 x  
Prebytok (+), schodok (-)   66,5 38,0 38,0 145,7 x  
       
Zdroj: Slovenský pozemkový fond       
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Súvaha Slovenského pozemkového fondu za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 5 315,5 141,6 5 173,9 5 098,5 
        Dlhodobý nehmotný majetok 8,2 6,4 1,8 1,7 
        Dlhodobý hmotný majetok 5 307,3 135,2 5 172,1 5 096,8 
        Finančné investície 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Obežný majetok 2 513,4 0,0 2 513,4 2 572,0 
        Zásoby 2,4 0,0 2,4 1,7 
        Pohľadávky 676,0 0,0 676,0 772,5 
        Finančný majetok 1 834,0 0,0 1 834,0 1 796,9 
        Prechodné účty aktív 1,0 0,0 1,0 0,9 
M a j e t o k    s p o l u 7 828,9 141,6 7 687,3 7 670,5 
  

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 7 664,0 7 645,3   
       Fondy organizácie 7 608,1 7 283,2   
       z toho: základné imanie 5 173,9 5 098,5   
                   fondy účtovnej jednotky 2 434,2 2 184,7   
       Výsledok hospodárenia 55,9 362,1   
   Cudzie zdroje 23,3 25,2   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0  
       Krátkodobé záväzky 20,4 20,9   
       Bankové výpomoci a pôžičky 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 2,9 4,3   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   a k t í v  a   c u d z i e   z d r o j e    s p o l u 7 687,3 7 670,5   
     
Zdroj: Slovenský pozemkový fond     



 94

8. Slovenská konsolidačná, a.s. 
 

Slovenská konsolidačná, a.s. bola založená v roku 1999. Založenie Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. bolo súčasťou programu reštrukturalizácie bankového sektora, prijatého 

Vládou SR v roku 1999. Cieľom Slovenskej konsolidačnej, a.s. v roku 2006 tak ako 

v predchádzajúcom roku, bolo vysporiadanie celého mimokonkurzného portfólia pohľadávok, 

ktoré nadobudla reštrukturalizáciou bánk (SLSP, a.s., VÚB, a.s. a IRB, a.s.). Slovenská 

konsolidačná, a.s. v roku 2006 sústredila svoju činnosť aj na správu  a vymáhanie pohľadávok 

verejného sektora, ktoré prevzala v rokoch 2004 a 2005 do svojho portfólia. Významným 

aspektom poslania Slovenskej konsolidačnej, a.s. je takisto napomáhať k vytváraniu 

sekundárneho trhu s pohľadávkami a podieľať sa na budovaní štandardného a transparentného 

prostredia.     

 

8.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Slovenskej konsolidačnej, a.s. 
 

Slovenská konsolidačná, a.s. hospodárila v roku 2006 bez nároku na príspevok zo 

štátneho rozpočtu.  

 
8.2. Príjmy Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 predpokladal príjmy Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. na rok 2006 v sume 278,5 mil. Sk. Tvorili ich príjmy z úrokov 

a nedoplatky úrokov z pohľadávok a úroky z vkladov 262,0 mil. Sk a príjmy z podnikania 

predovšetkým z prenájmu kancelárií 1,5 mil. Sk. Zvyšok rozpočtovaných príjmov tvorili 

ostatné príjmy 15,0 mil. Sk. 

Celkové skutočné príjmy Slovenskej konsolidačnej, a.s. v roku 2006 dosiahli sumu 

457,5 mil. Sk, pričom ich tvoria nasledovné položky: 

 príjmy z prenajatých budov v sume 2,3 mil. Sk; sú v nich zahrnuté príjmy z prenájmu 

nebytových priestorov – kancelárskych priestorov, 

 príjmy za predaj prebytočného majetku a sprístupnenie informácií určených do 

obchodných súťaží (10 tis. Sk), 

 úroky a nedoplatky úrokov z pohľadávok a úroky z vkladov vo výške 451,7 mil. Sk, 

z toho úroky z bežných účtov a termínovaných vkladov predstavujú 30,6 mil. Sk, 
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úroky a nedoplatky úrokov z pohľadávok 414,9 mil. Sk a úrokové príjmy z dlhopisov 

6,1 mil. Sk    

 ostatné príjmy 3,5 mil. Sk predstavujú príjmy v rámci poistného plnenia, vrátky 

z titulu vrátených súdnych poplatkov a pod. 

 

8.3. Výdavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

Výdavky spoločnosti sa v roku 2006 rozpočtovali v celkovom objeme 192,1 mil. Sk 

z toho bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary, služby) tvorili 186,1 mil. Sk a kapitálové 

výdavky 6,0 mil. Sk. Pri tvorbe rozpočtu Slovenskej konsolidačnej, a.s. sa predpokladalo 

prebytkové hospodárenie bežného roka v objeme 86,4 mil. Sk.  

Celkové skutočné výdavky Slovenskej konsolidačnej, a.s.  roku 2006 dosiahli sumu  

231,9 mil. Sk a ich podstatnú časť tvorili nasledovné položky: 

 mzdy, platy, služobné príjmy a vyrovnania 110,1 mil. Sk, 

 poistné a príspevky do poisťovní 25,0 mil. Sk, 

 výdavky na tovary a služby 50,4 mil. Sk, tvoria ich najmä výdavky bežnej prevádzky, 

t.j. výdavky na vymáhanie pohľadávok a vlastné prevádzkové výdavky na chod 

spoločnosti, 

 bežné transfery 43,3 mil. Sk predstavovali najmä výplatu dividend akcionárovi 

a tantiém členom predstavenstva a členom dozornej rady spoločnosti.  

Obstaranie kapitalových aktív 3,1 mil. Sk pozostávali z výdavkov na nákup dlhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (výpočtová technika, softvér, osobné automobily, technické 

zhodnotenie budovy). 

Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov Slovenskej konsolidačnej a.s. bolo 

k 31.12.2006 kladné vo výške 225,6 mil. Sk. 

 

8.4. Finančné operácie Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

V súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

príjmové a výdavkové finančné operácie Slovenskej konsolidačnej, a.s. nie sú súčasťou 

bežného hospodárenia tejto organizácie. Tieto finančné operácie sa v zmysle platnej 

rozpočtovej klasifikácie zatrieďujú do hlavných kategórii 400, 500 a 800. 
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 V roku 2006 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa 

rozpočtovali sumou 1 120,8 mil. Sk, z toho splátky tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí 141,8 mil. Sk a zostatok hotovostných peňažných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 979,0 mil. Sk.  

Skutočne dosiahnuté príjmy z finančných operácií za rok 2006 tvoria: 

 príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci 

274,1 mil. Sk, ktoré vznikli najmä z vlastných splátok dlžníkov, z exekúcií, 

z konkurzov a z dobrovoľných dražieb, 

 odplata za postúpené pohľadávky 13,1 mil. Sk. V tejto položke sú zahrnuté 

predovšetkým platby prislúchajúce k pohľadávkam, ktoré boli postúpené za odplatu 

v rámci obchodných verejných súťaží, 

 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 674,7 mil. Sk predstavujú 

prostriedky na bankových účtoch a hotovosť v pokladnici.   

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 43,0 mil. Sk a predstavovali 

odplatu za postúpenú pohľadávku. Skutočné výdavky dosiahli 40,0 mil. Sk a celá suma tvorila 

zvyšok odplaty kúpnej sumy za postúpené pohľadávky z daňových úradov. 

Saldo príjmových finančných operácií a výdavkových finančných operácií Slovenskej 

konsolidačnej a.s. bolo k 31.12.2006 kladné vo výške 921,9 mil. Sk. 

 

8.5. Majetková pozícia Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

Zhodnotenie majetkovej pozície Slovenskej konsolidačnej a.s. pozostáva z  

analýzy štruktúry jej majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme 

majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne 

predchádzajúcom účtovnom období sa líšia v porovnaní s hodnoteným obdobím roku 2005, 

pretože ostatné subjekty verejnej správy okrem štátnej správy a samosprávy, poskytujú 

podklady do záverečného účtu pred ich schválením príslušnými organmi účtovnej jednotky.   
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Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku Slovenskej 

konsolidačnej a.s. poskytuje informácie o hodnote celkového majetku Slovenskej 

konsolidačnej a.s. (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. Celkový majetok Slovenskej 

konsolidačnej a.s. (neobežný aj obežný)  v roku 2006 klesol oproti roku 2005 o 290,3 mil. Sk 

z toho:  

 

 dlhodobý nehmotný majetok klesol o 2,5 mil. Sk, 

 dlhodobý hmotný majetok klesol o 775,3 mil. Sk, 

 dlhodobý finančný majetok zostal na úrovni roka 2005,  

 pohľadávky vzrástli o 8,0 mil. Sk. 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške vyjadrený v percentách  za 

rok 2006: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok 0,02 %,           

 dlhodobý hmotný majetok 77,4 %,   

 dlhodobý finančný majetok 10,6 %,   

 pohľadávky na celkovom majetku 0,4 %.   

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  na 94,9 %,   

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 33,7 %.   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania 

Slovenskej konsolidačnej a.s. poskytuje informácie o hodnote celkových pasív Slovenskej 

konsolidačnej a.s. v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva Slovenskej konsolidačnej a.s. v roku 

2006 klesli oproti roku 2005 o 290,3 mil. Sk z toho: 
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 vlastné imanie vzrástlo o 5 448,0 mil. Sk, 

 záväzky klesli o 5 738,3 mil. Sk. 

 

Zvýšenie základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s. bolo realizované kapitalizovaním 

pohľadávok – nepeňažným vkladom sumou 5 719,4 mil. Sk. Na základe toho narástlo 

základné imanie z 1 065,6 mil. Sk na 6 785,0 mil. Sk. Zároveň vložením pohľadávok 

Ministerstva financií do základného imania Slovenskej Konsolidačnej, a.s. poklesli dlhodobé 

záväzky spoločnosti o predmetnú sumu .   

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške vyjadrený v percentách  za rok 

2006: 

 vlastné imanie 65,1 %,  

 záväzky 34,9 %.  
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 225,6 278,5 278,5 457,5 164,3
 200 – Nedaňové príjmy 225,6 278,5 278,5 457,5 164,3
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva     

majetku 2,1 1,5 1,5 2,3 153,3
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 

a platby 1,4 0,0 0,0 0,0 x
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 

NFV, vkladov a ážio 218,1 262,0 262,0 451,7 172,4
     290 - Iné nedaňové príjmy 4,0 15,0 15,0 3,5 23,3
VÝDAVKY SPOLU 206,5 192,1 192,1 231,9 120,7
 600 - Bežné výdavky 199,8 186,1 186,1 228,8 122,9
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 91,9 98,1 98,1 110,1 112,2
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 21,9 25,7 25,7 25,0 97,3
     630 - Tovary a služby 86,0 57,1 57,1 50,4 88,3
     640 - Bežné transfery 0,0 5,2 5,2 43,3 832,7
 700 - Kapitálové výdavky 6,7 6,0 6,0 3,1 51,7
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 6,7 6,0 6,0 3,1 51,7
Prebytok (+), schodok (-)   19,1 86,4 86,4 225,6 x
      

 
Finančné operácie Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 1 255,6 1 120,8 1 120,8 961,9 85,8
 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami 1 255,6 1 120,8 1 120,8 961,9 85,8
     410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a 

NFV (len istina) 168,9 141,8 141,8 274,1 193,3
     430 - Z predaja majetkových účastí 1,0 0,0 0,0 0,0 x
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 910,4 979,0 979,0 674,7 68,9
     455 - Odplata za postúpenú pohľadávku 175,3 0,0 0,0 13,1 x
VÝDAVKY SPOLU 600,0 43,0 43,0 40,0 93,0
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 600,0 43,0 43,0 40,0 93,0
     815 - Odplata za postúpenú pohľadávku 0,0 43,0 43,0 40,0 93,0
     820 - Splácanie istín 600,0 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   655,6 1 077,8 1 077,8 921,9 x
      
Zdroj: Slovenská konsolidačná, a. s.      
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Súvaha Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

   Neobežný majetok 13 747,2 4 929,5 8 817,7 9 595,5
        Dlhodobý nehmotný majetok 31,7 30,1 1,6 4,1
        Dlhodobý hmotný majetok 11 693,6 3 940,1 7 753,5 8 528,8
        Dlhodobý finančný majetok 2 021,9 959,3 1 062,6 1 062,6
   Obežný majetok 11 832,8 10 638,8 1 194,0 706,5
        Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0
        Pohľadávky 10 677,3 10 638,8 38,5 30,5
        Finančné účty 1 147,4 0,0 1 147,4 674,7
        Časové rozlíšenie 8,1 0,0 8,1 1,3
M a j e t o k s p o l u 25 580,0 15 568,3 10 011,7 10 302,0

     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné imanie 6 522,5 1 074,5   
       Základné imanie 6 785,0 1 065,6   
       Kapitálové fondy -32,3 -32,3   
       Výsledok hospodárenia z minulých rokov 0,3 0,0   
       Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -230,5 41,2   
   Záväzky 3 489,2 9 227,5   
       Rezervy 1 768,4 1 785,5   
       Dlhodobé záväzky 0,9 5 719,4   
       Krátkodobé záväzky 14,2 16,9   
       Bankové úvery a výpomoci 0,0 0,0   
       Časové rozlíšenie 1 705,7 1 705,7   
V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u 10 011,7 10 302,0   

Zdroj: Slovenská konsolidačná, a. s.
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9. Verejné vysoké školy 

V zmysle § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov majú vysoké školy v pôsobnosti Ministerstva školstva SR od 1.4.2002 

postavenie verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“). 

Z vymedzenia poslania, úloh a základných pravidiel hospodárenia verejných vysokých 

škôl i z ďalších ustanovení zákona vyplýva, že ide o verejnoprávne inštitúcie neziskového 

charakteru. Hlavným zdrojom príjmov verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho 

rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy 

medzi ministerstvom  a verejnou vysokou školou. Dotácie sa poskytujú na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na 

rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu študentov. Zdrojom financovania sú tiež dotácie 

z rozpočtov ostatných kapitol štátneho rozpočtu a dotácie z rozpočtov obcí a vyšších 

územných celkov. Na krytie svojich výdavkov využívajú verejné vysoké školy aj ďalšie 

zdroje – vlastné príjmy školy, a to školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho 

vzdelávania, z majetku verejnej vysokej školy, z duševného vlastníctva, z vlastných 

finančných fondov a iné výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Ďalším zdrojom 

financovania sú rôzne projekty, granty zo zahraničia a tiež štátne programy.  

 

9.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a verejných vysokých škôl 

Podľa vládneho návrhu verejného rozpočtu na rok 2006 sa pre verejné vysoké školy 

rozpočtovali príjmy v celkovej sume 13 277,5 mil. Sk, z toho transfery zo štátneho rozpočtu 

v sume 11 588,6 mil. Sk, a to formou bežných transferov 10 439,6 mil. Sk a formou 

kapitálových transferov 1 149,0 mil. Sk.  

 Rozpis prostriedkov zo schváleného štátneho rozpočtu v oblasti príjmov, ktorý 

vykazujú verejné vysoké školy, sa líši od údajov rozpočtu schváleného Národnou radou SR 

a rozpísaného Ministerstvom školstva SR a predstavuje 9 154,1 mil. Sk. Rozdiel je spôsobený 

tým, že ministerstvo školstva nerozpísalo celý limit výdavkov zo štátneho rozpočtu pre 

jednotlivé verejné vysoké školy v januári 2006. Každá verejná vysoká škola ako klient Štátnej 

pokladnice uvádza schválený limit dotácií zo štátneho rozpočtu, ktorý už v ďalších etapách 

nebol upravovaný v nadväznosti na rozpis dodatočne vykonaný ministerstvom školstva. Platí 

to najmä pre finančné prostriedky určené na projekty vedy a techniky a rozvojové projekty, 
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ktoré ministerstvo poskytlo až na základe vybraných a schválených projektov v súťaži, čo sa 

už v schválenom rozpočte k 31.12.2006 neprejavilo. 

 

9.2. Príjmy verejných vysokých škôl 

Vo vládnom návrhu mali verejné vysoké školy okrem transferov zo štátneho rozpočtu 

rozpočtované príjmy v úhrnnej sume 1 688,9 mil. Sk. Tieto pozostávali z príjmov 

z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívnych a iných poplatkov a platieb, úrokov 

z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov, iných nedaňových príjmov, grantov a transferov. 

Nakoľko vládny návrh rozdelenia príjmov do jednotlivých kategórií bol orientačný, odlišuje 

sa  od ostatných príjmov rozpísaných verejnými vysokými školami.         

Verejné vysoké školy v roku 2006 hospodárili s celkovými príjmami 15 000,4 mil. Sk, 

z toho nedaňové príjmy predstavovali 2 180,4 mil. Sk a granty a transfery 12 820,0 mil. Sk.  

Nedaňové príjmy tvorili príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 15,1 mil. Sk, 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 758,1, mil. Sk, kapitálové príjmy 274,6 

mil. Sk, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov 6,6 mil. Sk a iné nedaňové príjmy 

126,0 mil. Sk. 

Granty a transfery tvorili tuzemské bežné granty a transfery 11 251,8 mil. Sk, 

tuzemské kapitálové granty a transfery 1 241,0 mil. Sk, zahraničné granty 322,1 mil. Sk, 

zahraničné transfery 5,1 mil. Sk.  

 

9.3. Výdavky verejných vysokých škôl 

Na financovanie poslania verejných vysokých škôl sa vo vládnom návrhu verejného 

rozpočtu na rok 2006 rozpočtovali výdavky v celkovej sume 13 277,5 mil. Sk. Tým, že 

ministerstvo školstva nerozpísalo v januári 2006 celý limit výdavkov pre jednotlivé verejné 

vysoké školy, vznikol v údajoch rozpočtu schváleného vládou a vykazovaného verejnými 

vysokými školami rozdiel 2 792,2 mil. Sk. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa financovali študijné programy a prevádzka 

verejných vysokých škôl, vysokoškolská veda a technika, rozvoj a transformácia, sociálne 

štipendiá a študentské pôžičky, podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych 

aktivít študentov.  
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V skutočnosti verejné vysoké školy použili prostriedky v úhrnnej výške 14 757,6 mil. 

Sk, konkrétne na odmeňovanie pedagogických, nepedagogických a vedeckých pracovníkov 

vysokých škôl 5 213,2 mil. Sk, poistné 1 955,0 mil. Sk, tovary a služby 4 635,2 mil. Sk, bežné 

transfery 1 463,8 mil. Sk, na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1,3 mil. Sk 

a na kapitálové výdavky 1 489,1 mil. Sk. 

  

9.4. Finančné operácie verejných vysokých škôl 

V roku 2006 boli vo vládnom návrhu verejným vysokým školám rozpočtované 

príjmové finančné operácie v sume 1 053,8 mil. Sk a výdavkové finančné operácie v sume 2,2 

mil. Sk. V skutočnom plnení príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami sa prejavil zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 817,1 mil. Sk a prevod 

prostriedkov z peňažných fondov 4,6 mil. Sk. Výdavkové finančné operácie vykazovali 

v úhrne 3,6 mil. Sk, a pozostávali z výdavkov vo forme účasti na majetku 0,3 mil. Sk 

a splácania istín 3,3 mil. Sk. 

 

9.5. Majetková pozícia verejných vysokých škôl 

  Zhodnotenie majetkovej pozície VVŠ pozostáva z  analýzy štruktúry ich majetku a 

štruktúry zdrojov financovania, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za všetky VVŠ. 

V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov 

a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. Údaje vykázané ako informácia 

o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období sa líšia v porovnaní s hodnoteným 

obdobím roku 2005, pretože ostatné subjekty verejnej správy okrem štátnej správy 

a samosprávy, poskytujú podklady do záverečného účtu pred ich schválením príslušnými 

orgánmi účtovnej jednotky.    

 

Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku VVŠ poskytuje 

informácie o hodnote celkového majetku VVŠ (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok VVŠ (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 1 604,1 

mil. Sk, z toho:  
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 dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 9,7 mil. Sk, 

 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 835,8 mil. Sk, 

 krátkodobý finančný majetok vzrástol o 502,4 mil. Sk, 

 pohľadávky vzrástli o 211,7 mil. Sk. 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške vyjadrený v percentách  za 

rok 2006: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok 0,3 %,          

 dlhodobý hmotný majetok 77,5 %,    

 krátkodobý finančný majetok 17,7 %,   

 pohľadávky 2,7 %.   

 

Výšku dlhodobého hmotného majetku (v netto vyjadrení), ktorý tvoril najväčší podiel na 

majetku v celkovej výške, najvýznamnejšie ovplyvnili  položky: 

 

 stavby (65,2 % z dlhodobého hmotného majetku) 

 pozemky (18,4 % z dlhodobého hmotného majetku) 

 stroje, prístroje a zariadenia (8,1  % z dlhodobého hmotného majetku) 

 obstaranie dlhodobého hmotného majetku (7,4 % z dlhodobého hmotného majetku) 

  

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  69,9 %,   

 dlhodobý hmotný majetok (okrem pozemkov, umeleckých diel, obstarania dlhodobého 

hmotného majetku a poskytnutých preddavkov) 44,7 %. 

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania VVŠ 

poskytuje informácie o hodnote celkových pasív VVŠ v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva 

VVŠ v roku 2006 vzrástli oproti roku 2005 o 1 604,1 mil. Sk, z toho: 
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 vlastné zdroje krytia majetku vzrástli o 162,4 mil. Sk, 

 cudzie zdroje vzrástli o 1 441,7 mil. Sk. 

 

Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške vyjadrený v percentách  za rok 

2006: 

 vlastné zdroje krytia majetku 65,8 %, 

 cudzie zdroje  34,2 %. 

 

Základné imanie tvorilo 88 %  vlastných zdrojov krytia majetku, zvyšok predstavovali fondy 

účtovnej jednotky.  Podstatnú časť cudzích zdrojov predstavovali prechodné účty  pasívne 

(81,4 %) a krátkodobé záväzky (17,9 %). 
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Prehľad o plnení rozpočtu Verejných vysokých škôl za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia

PRÍJMY SPOLU 13 373,1 10 485,3 13 757,4 15 000,4 109,0
 200 - Nedaňové príjmy 1 867,3 1 258,0 1 468,1 2 180,4 148,5
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 29,6 71,1 71,8 15,1 21,0
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 588,0 1 158,7 1 270,4 1 758,1 138,4
     230 – Kapitálové príjmy 145,2 0,0 88,1 274,6 311,7
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 3,8 1,2 1,5 6,6 440,0
     290 - Iné nedaňové príjmy 100,7 27,0 36,3 126,0 347,1
 300 - Granty a transfery 11 505,8 9 227,3 12 289,3 12 820,0 104,3
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 10 097,2 9 202,2 10 956,2 11 251,8 102,7
     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 178,6 20,0 1 221,4 1 241,0 101,6
     330 – Zahraničné granty 216,4 3,3 109,9 322,1 293,1
     340 – Zahraničné transfery 13,6 1,8 1,8 5,1 283,3
VÝDAVKY SPOLU 12 528,5 10 485,3 13 758,0 14 757,6 107,3
 600 - Bežné výdavky 11 215,7 10 397,5 12 421,9 13 268,5 106,8
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 4 657,0 4 734,6 5 117,6 5 213,2 101,9
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 1 718,5 1 815,5 1 967,5 1 955,0 99,4
     630 - Tovary a služby 3 636,4 2 572,8 3 926,8 4 635,2 118,0
     640 - Bežné transfery 1 201,9 1 274,6 1 410,0 1 463,8 103,8
     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1,9 0,0 0,0 1,3 x
 700 - Kapitálové výdavky 1 312,8 87,8 1 336,1 1 489,1 111,5
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 1 312,8 87,8 1 336,1 1 489,1 111,5
Prebytok (+), schodok (-)   844,6 0,0 -0,6 242,8 x
      

 
Finančné operácie Verejných vysokých škôl za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 
schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia

PRÍJMY SPOLU 2 036,6 0,0 0,0 2 821,7 x
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 2 036,6 0,0 0,0 2 821,7 x
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 030,1 0,0 0,0 2 817,1 x
     454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 6,5 0,0 0,0 4,6 x
VÝDAVKY SPOLU 12,1 0,0 0,0 3,6 x
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 12,1 0,0 0,0 3,6 x
     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku a ostatné 

výdavkové operácie 1,4 0,0 0,0 0,3 x
     820 - Splácanie istín 10,7 0,0 0,0 3,3 x
Prebytok (+), schodok (-)   2 024,5 0,0 0,0 2 818,1 x
      
Zdroj: Verejné vysoké školy      
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Súvaha Verejných vysokých škôl za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 26 926,3 10 112,4 16 813,9 15 968,4 
        Dlhodobý nehmotný majetok 222,8 155,8 67,0 57,3 
        Dlhodobý hmotný majetok 26 551,6 9 956,6 16 595,0 15 759,2 
        Finančné investície 151,9 0,0 151,9 151,9 
   Obežný majetok 4 610,6 15,3 4 595,3 3 836,7 
        Zásoby 172,2 0,0 172,2 153,5 
        Pohľadávky 597,7 15,3 582,4 370,7 
        Finančný majetok 3 789,9 0,0 3 789,9 3 287,5 
        Prechodné účty aktív 50,8 0,0 50,8 25,0 
M a j e t o k    s p o l u 31 536,9 10 127,7 21 409,2 19 805,1 

     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 14 090,2 13 927,8   
       Fondy organizácie 14 183,4 14 085,3   
       z toho: základné imanie 12 395,7 12 520,1   
                  fondy účtovnej jednotky 1 787,7 1 565,2   
       Výsledok hospodárenia  -93,2 -157,5   
   Cudzie zdroje 7 319,0 5 877,3   
       Rezervy 7,2 9,0   
       Dlhodobé záväzky 25,3 106,2   
       Krátkodobé záväzky 1 308,8 1 095,7   
       Bankové výpomoci a pôžičky 21,1 24,2   
       Prechodné účty pasívne 5 956,6 4 642,2   
V l a s t n é    z d r o j e   k r y t i a    a k t í v   a   c u d z i e   z d r o j e   s p o l u  21 409,2 19 805,1   

 

Zdroj: Verejné vysoké školy
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10. Príspevkové organizácie 

 

 Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov 

a výsledku hospodárenia. Účtovanie o príjmoch a výdavkoch realizovaných na bankových 

účtoch vykonávajú v zmysle účtovej osnovy a postupov účtovania pre príspevkové 

organizácie na účtoch 241 - Bežný účet, prípadne na účte 243 - Bežné účty finančných 

fondov, ak mali otvorený osobitný bankový účet pre fond reprodukcie.   

 V materiáli sa hodnotí hospodárenie príspevkových organizácií ako celku, t.j. sumár 

príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a vyšších územných celkov. 

 Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti 

kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. 

Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku 

verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, 

knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu (plavárne, správy športových zariadení) a pod. 

a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy 

(správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.) a na 

úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a pod.). 

 Rozpočet príjmov a výdavkov príspevkových organizácií1) na rok 2006 bol stanovený 

s celkovým schodkom 3 737,3 mil. Sk. Celkové príjmy boli v schválenom rozpočte 

rozpočtované sumou 43 530,8 mil. Sk a výdavky  47 268,1 mil. Sk. Najvyšší podiel na 

celkových rozpočtovaných príjmoch majú sumou 27 961,0 mil. Sk štátne príspevkové 

organizácie (64,2 %), príspevkové organizácie v pôsobnosti VÚC tvoria 10 755,8 mil. Sk 

(24,7 %) a príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí 4 814,0 mil. Sk (11,1 %). Štátne 

príspevkové organizácie sa najviac podieľajú aj na rozpočte celkových výdavkov 

príspevkových organizácií, a to sumou  31 042,0 mil. Sk (65,7 %) a  majú i najväčší podiel na 

tvorbe rozpočtovaného schodku vo výške 3 081,0 mil. Sk. Príspevkové organizácie VÚC sa 

na schválenom rozpočte výdavkov podieľajú  sumou 11 122,2 mil. Sk (23,5 %) a príspevkové 

organizácie v pôsobností obcí sumou 5 103,9 mil. Sk (10,8 %). 

 Úprava rozpočtu  sa prejavila tak v príjmoch, ako vo výdavkoch. Rozpočet príjmov 

bol zvýšený o 3 332,2 mil. Sk na celkovú sumu 46 863,0 mil. Sk a rozpočet výdavkov 

                                                 
1)  Ide o sumár príspevkových organizácií štátu, obcí a vyšších územných celkov 
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o 3 207,8 mil. Sk na celkovú sumu 50 475,9 mil. Sk. Úpravou rozpočtu sa mierne znížil 

rozpočtovaný schodok na sumu 3 612,9  mil. Sk.  

 

10.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a príspevkových organizácií 

 
 Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného 

majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z 

príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje 

príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol 

vyrovnaný. Príspevok na prevádzku možno použiť aj na krytie odpisov, najviac do výšky 

určenej zriaďovateľom. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť 

príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah 

medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou. 

 V roku 2006 poskytol štátny rozpočet na činnosť štátnych príspevkových organizácií 

formou bežného transferu príspevok v celkovej sume 6 144,4 mil. Sk a formou kapitálového 

transferu 1 967,3 mil. Sk. Tieto príspevky boli použité v roku 2006 na potreby, vyplývajúce 

z činnosti príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu.                     

                                                                                                                                                                               

10.2. Príjmy príspevkových organizácií 

 Príspevkové organizácie dosiahli za rok 2006 celkové príjmy 45 212,4 mil. Sk (v tom 

štátne príspevkové organizácie 26 701,6 mil. Sk, príspevkové organizácie v pôsobnosti VÚC 

12 093,5 mil. Sk a v pôsobnosti obcí 6 417,3 mil. Sk). Plnenie k upravenému rozpočtu bolo na 

96,5 %. Nižšie plnenie sa prejavilo v nedaňových príjmoch, najmä v položke administratívne 

poplatky a iné poplatky a platby, kde rozdiel k upravenému rozpočtu predstavuje až 4 149,0 

mil. Sk, naopak vyššie plnenie je vykázané takmer u všetkých ostatných položiek príjmov, 

čím sa čiastočne tento výpadok eliminuje. Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2006 v zmysle 

rozpočtovej klasifikácie je nasledovné: 

 Nedaňové príjmy – pôvodný rozpočet 28 003,8 mil. Sk bol upravený na 27 991,6 

mil. Sk a skutočné plnenie 25 539,0 mil. Sk (plnenie upraveného rozpočtu na 91,2 %). V nich 

jednotlivé príjmy tvoria: 

• príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré  dosiahli 1 607,8 mil. Sk. Splnili sa na 

124,4 % a prekročili upravený rozpočet o 315,0 mil. Sk a patria sem hlavne príjmy 
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z podnikania, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, z prenajatých strojov 

a prístrojov, zariadení a pod.,  

• administratívne a iné poplatky a platby, ktoré sa splnili sumou 21 644,9 mil. Sk na 83,9 

%. Ich výpadok spôsobilo nižšie plnenie príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

štátnych príspevkových organizácií, ktoré tvoria až 94,5 % príjmov tejto položky a rozdiel 

oproti upravenému rozpočtu v nich dosiahol 4 898,1 mil. Sk.,   

• kapitálové príjmy rozpočtované v upravenom rozpočte sumou 131,3 mil. Sk dosiahli 

339,7 mil. Sk, t.j. 258,7 % upraveného rozpočtu a vznikli hlavne ako príjem z predaja 

hmotných rezerv a mobilizačných rezerv príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a tiež 

predajom budov, bytov, dopravných prostriedkov, pozemkov a pod., 

• úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 45,0 mil. Sk a tvoria ich 

kreditné úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, účtov finančného hospodárenia 

a úroky z termínovaných vkladov, návratných finančných výpomocí, 

• iné nedaňové príjmy dosiahli 1 901,6 mil. Sk (249,8 % upraveného rozpočtu) 

a vytvorené boli hlavne príspevkovými organizáciami v pôsobnosti štátu (1 511,3 mil. Sk), 

napr. ako prijaté odvody, refundácie, vratky, dobropisy  a pod. 

 Granty a transfery  boli pôvodne rozpočtované sumou 15 527,0 mil. Sk, upraveným 

rozpočtom sa zvýšili na 18 871,4 mil. Sk a skutočne sa  plnili sumou 19 673,4 mil. Sk, čo je 

104,2 % z upraveného rozpočtu. Podielom 8 530,5 mil. Sk ich tvoria príspevkové organizácie 

štátu, ďalej príspevkové organizácie VÚC sumou 7 940,0 mil. Sk a príspevkové organizácie 

v pôsobnosti obcí 3 202,9 mil. Sk. V podrobnejšom členení ich tvoria: 

• tuzemské bežné granty a transfery, ktoré svojim objemom 15 940,1 mil. Sk predstavujú 

až 81,0  % celkových grantov a transferov. Najvyšší podiel na nich majú transfery, a to zo 

štátneho rozpočtu,  vyššieho územného celku, zo zdravotných poisťovní a pod.,  

• tuzemské kapitálové granty a transfery 3 529,5 mil. Sk, ktoré sú obdobne najviac tvorené  

zo štátneho rozpočtu, z vyššieho územného celku, ostatných subjektov verejnej správy, 

zdravotných poisťovní a pod., 

• zahraničné granty a transfery 203,8 mil. Sk. V nich hlavne granty od medzinárodných 

organizácií. 

 



 111

10.3. Výdavky príspevkových organizácií 

Výdavky za rok 2006 čerpali príspevkové organizácie štátu, v pôsobnosti VÚC a obcí  

v sume 45 417,0 mil. Sk, čím sa splnil upravený rozpočet (50 475,9 mil. Sk) na 90,0 %; z nich 

na štátne príspevkové organizácie pripadá 26 813,3 mil. Sk, na príspevkové organizácie 

v pôsobnosti VÚC 12 185,2 mil. Sk a príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí 6 418,5 mil. 

Sk. Štruktúru výdavkov príspevkových organizácií tvorili: 

 Bežné výdavky  pôvodne rozpočtované sumou 43 101,0 mil. Sk, zvýšené boli 

upraveným rozpočtom na 44 742,3 mil. Sk a skutočné čerpanie predstavuje  40 128,1 mil. Sk, 

t.j. na 89,7 % upraveného rozpočtu. Ich čerpanie je vykazované ako: 

• mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 14 926,2 mil. Sk, 

s najväčším podielom čerpania týchto výdavkov je položka tarifný plat, osobný, základný 

a funkčný  plat, 

• poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v sume 5 364,3 mil. Sk, pričom najviac 

sa v rámci tejto položky čerpá na starobné poistenie a na poistné do zdravotných poisťovní,  

• tovary a služby, ktoré vykazujú obdobne ako v predchádzajúcich rokoch najväčší podiel 

na čerpaní bežných výdavkov sumou 19 555,1 mil. Sk. V nich príspevkové organizácie 

v pôsobnosti štátu tvoria 11 681,5 mil. Sk, vyšších územných celkov 4 353,4 mil. Sk a v 

pôsobnosti obcí 3 520,2 mil. Sk. Použili sa najmä ako materiál v sume 6 767,7 mil. Sk, služby 

v sume 5 769,2 mil. Sk, platby za energie, vodu v sume 4 299,6 mil. Sk a na cestovné 

náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu a ostatné výdavky tejto položky, 

• bežné transfery v sume 263,7 mil. Sk najmä ako bežné transfery jednotlivcom, a 

neziskovým právnickým osobám a v nich na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, na 

štipendiá a pod., 

• splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami  v sume 18,8 mil. Sk. 

 Kapitálové výdavky dosiahli za hodnotené obdobie 5 288,9 mil. Sk, čo je 

v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 444,7 mil. Sk a rozpočet sa splnil na 92,2 %. 

Kapitálové výdavky boli použité ako:  

• obstarávanie kapitálových aktív 5 264,8 mil. Sk, čo tvorí podstatnú časť čerpania 

kapitálových výdavkov. V nich najväčší podiel majú štátne príspevkové organizácie sumou 

3 579,6 mil. Sk. Obdobne ako v roku 2005 najviac týchto výdavkov sa vynaložilo na nákup 

prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky, na realizáciu stavieb a ich 
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technického zhodnotenia, na nákup softvéru, rôznych licencií, na nákup dopravných 

prostriedkov a pod., 

• kapitálové transfery, ktorých čerpanie je 24,1 mil. Sk a v nich 22,5 mil. Sk kapitálové 

transfery v rámci verejnej správy. 

 Výsledkom rozpočtového hospodárenia štátnych príspevkových organizácií, 

príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC a obcí za rok 2006 je schodok 204,6 mil. Sk, čo 

je menej o 3 408,3 mil. Sk, ako sa predpokladalo v upravenom rozpočte.  

 Súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2006 boli rozpočty tých 

príspevkových organizácií, ktoré sú v súlade s jednotnou metodikou ESA 95, platnou pre 

Európsku úniu, zaradené do sektora verejnej správy. Ide o príspevkové organizácie založené 

štátom, obcami alebo vyšším územným celkom, u ktorých  je menej ako 50 % výrobných 

nákladov pokrytých tržbami. Zaraďovanie subjektov verejnej správy do príslušných sektorov 

ekonomiky, ako aj plnenie podmienok pre zaraďovanie subjektov do sektora verejnej správy, 

je v pôsobnosti Štatistického úradu SR v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike. Do sektora verejnej správy je zaradených 95 príspevkových organizácií 

v pôsobnosti štátu a 744 príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a vyšších územných 

celkov.    

 Hodnotenie príspevkových organizácií zaradených do verejného sektora v súlade 

s jednotnou metodikou ESA 95 je nasledovné: 

 Príjmy bez finančných operácií boli rozpočtované v celkovej sume 18 858,4 mil. Sk a 

výdavky 18 334,0 mil. Sk. Z takto určeného rozpočtu vyplynul prebytok rozpočtového 

hospodárenia v sume 524,4 mil. Sk. Skutočné plnenie bez finančných operácií za oblasť 

príjmov vykazuje 19 494,3 mil. Sk a za výdavky 19 215,4 mil. Sk. Výsledkom rozpočtového 

hospodárenia je prebytok  278,9 mil. Sk.  

 

10.4. Finančné operácie príspevkových organizácií 

 Príspevkové organizácie štátu, v pôsobnosti VÚC a obcí vykazujú za rok 2006 

príjmové aj výdavkové finančné operácie.  

 Príjmové finančné operácie dosiahli za hodnotený rok 4 574,4 mil. Sk, pričom príjmy 

z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v nich tvoria až 4 563,9 mil. Sk a 

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dosiahli 10,5 mil. Sk. V nich podstatnú 
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časť tvoria iné príjmové finančné operácie 2 478,1 mil. Sk a zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 2 018,0 mil. Sk.  

 Výdavkové finančné operácie majú charakter tak poskytnutých úverov, pôžičiek 

a návratných finančných výpomocí v sume 2 483,9 mil. Sk ako aj splátok istín v celkovej 

výške 1 168,5 mil. Sk. Saldom finančných operácií príspevkových organizácií je prebytok 

v úhrnnej sume 922,0 mil. Sk. 

 Skupina príspevkových organizácií zaradených v sektore verejnej správy v súlade 

s jednotnou metodikou ESA 95 vykazuje príjmové finančné operácie v objeme 1 777,6 mil. 

Sk. Výdavkové finančné operácie dosiahli 3 300,3 mil. Sk  ako poskytnuté úvery, pôžičky 

a návratné finančné výpomoci a splátky istín. Saldom príjmových a finančných operácií je 

schodok 1 522,7 mil. Sk.  

 

10.5. Majetková pozícia príspevkových organizácií 

Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva z analýzy štruktúry majetku a štruktúry 

zdrojov financovania príspevkových organizácií štátnych, v pôsobnosti VÚC a obcí ako 

celku, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za všetky príspevkové organizácie. V prvej 

fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne 

prostredníctvom pomerových ukazovateľov.  

Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 

sa líšia v porovnaní s hodnoteným obdobím roku 2005, pretože v roku 2006 sa zmenil počet 

príspevkových organizácií vykazovaných ako súčasť verejnej správy.  

Štruktúra majetku 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku príspevkových 

organizácií poskytuje informácie o hodnote ich celkového majetku  (v netto vyjadrení) v roku 

2006 a 2005. Celkový majetok príspevkových organizácií (neobežný aj obežný) v roku 2006 

vzrástol oproti roku 2005 o 1 364,5 mil. Sk, z toho:  

 

 dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o  126,6 mil. Sk 

 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o  2 778,3 mil. Sk

 pohľadávky klesli o 384,9 mil. Sk

 finančný majetok klesol o  1 201,8 mil. Sk
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Pokles finančného majetku spôsobil hlavne odpredaj dlhových cenných papierov na 

obchodovanie v hodnote 1 039 mil. Sk u príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu. 

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 89 861,8 mil. Sk podieľali 

nasledovne: 

 

 dlhodobý hmotný majetok  81,5 %

 pohľadávky  8,9 %

 finančný majetok   7,3 %

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcia“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 dlhodobý nehmotný majetok 79,1 %

 dlhodobý hmotný majetok 52,1 %

 

Štruktúra zdrojov financovania 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania  

príspevkových organizácií štátu, v pôsobnosti VÚC a obcí poskytuje informácie o hodnote ich 

celkových pasív v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva príspevkových organizácií v roku 2006 

vzrástli oproti roku 2005 o 1 364,5 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku vzrástli o   7 216,4 mil. Sk

 záväzky klesli o   5 851,9 mil. Sk

 

Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 89 861,8  mil. Sk podieľali: 

 

 vlastné zdroje krytia 85,3 %

 záväzky 14,7 %
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     
Rozpočet  2006 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

 PRÍJMY SPOLU 55 845,5 43 530,8 46 863,0 45 212,4 96,5
 200 - Nedaňové príjmy 35 392,8 28 003,8 27 991,6 25 539,0 91,2
     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 147,5 1 424,0 1 292,8 1 607,8 124,4
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 26 487,8 25 795,1 25 793,9 21 644,9 83,9
     230 - Kapitálové príjmy 485,0 88,2 131,3 339,7 258,7
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV,  
             vkladov a ážio 43,4 12,4 12,2 45,0 368,9
     290 - Iné nedaňové príjmy  6 229,1 684,1 761,4 1 901,6 249,8
 300 - Granty a transfery 20 452,7 15 527,0 18 871,4 19 673,4 104,2
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 17 017,4 13 744,2 15 126,3 15 940,1 105,4
     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 347,3 1 764,8 3 616,6 3 529,5 97,6
     330 - Zahraničné granty 88,0 15,6 35,9 97,9 272,7
     340 - Zahraničné transfery   2,4 92,6 105,9 114,4
 VÝDAVKY SPOLU 53 465,1 47 268,1 50 475,9 45 417,0 90,0
 600 - Bežné výdavky 49 004,2 43 101,0 44 742,3 40 128,1 89,7
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania 16 189,6 16 191,3 16 570,4 14 926,2 90,1
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 5 426,0 6 215,8 6 335,3 5 364,3 84,7
     630 - Tovary a služby 27 082,3 20 537,7 21 572,9 19 555,1 90,6
     640 - Bežné transfery 263,5 151,4 259,8 263,7 101,5
     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 42,8 4,8 3,9 18,8 482,1
 700 - Kapitálové výdavky 4 460,9 4 167,1 5 733,6 5 288,9 92,2
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 4 377,7 4 166,0 5 731,7 5 264,8 91,9
     720 - Kapitálové transfery 83,2 1,1 1,9 24,1 1 268,4
 Prebytok (+), schodok (-)   2 380,4 -3 737,3 -3 612,9 -204,6 -5,7
      

Finančné operácie príspevkových organizácií za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 schválený upravený 
Skutočnosť 

2006 
% 

plnenia 
 PRÍJMY SPOLU 4 953,0 437,5 624,9 4 574,4 732,0
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 3 627,9 437,5 624,5 4 563,9 730,8
     410 – Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV 1 568,5 0,4 0,4 0,4 100,0
     420 – Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a NFV 1,0 0,0 0,0 0,0 x
     450 - Z ostatných finančných operácie 2 058,4 437,1 624,1 4 563,5 731,2
              453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 779,9 405,3 572,2 2 018,0 352,7
 500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV 1 325,1 0,0 0,4 10,5 2 625,0
     510 - Tuzemské úvery, pôžičky a NFV 1 325,1 0,0 0,4 10,5 2 625,0
 VÝDAVKY SPOLU 2 984,4 6,6 8,6 3 652,4 x
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 2 984,4 6,6 8,6 3 652,4 x
     810 - Úvery, pôžičky a NFV, účasť na majetku a ost. v. op. 1 363,3 0,2 0,1 2 483,9 x
     820 - Splácanie istín 1 621,1 6,4 8,5 1 168,5 13 747,1
 Prebytok (+), schodok (-) 1 968,6 430,9 616,3 922,0 149,6
Zdroj: Ministerstvo financií SR      
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Súvaha príspevkových organizácií za rok 2006 
   (v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 127 606,7 54 009,1 73 597,6 70 708,8 
        Dlhodobý nehmotný majetok 1 311,8 962,7 349,1 222,5 
        Dlhodobý hmotný majetok 126 284,8 53 046,4 73 238,4 70 460,1 
        Finančné investície 10,1 0,0 10,1 26,2 
   Obežný majetok 16 323,2 59,0 16 264,2 17 788,5 
        Zásoby 1 377,7 0,0 1 377,7 1 295,8 
        Pohľadávky 8 008,4 39,7 7 968,7 8 353,6 
        Finančný majetok 6 622,4 19,3 6 603,1 7 804,9 
        Poskytnuté NFV krátkodobé 0,3  0,3 0,3 
        Prechodné účty aktív 314,4 0,0 314,4 333,9 
M a j e t o k    s p o l u 143 929,9 54 068,1 89 861,8 88 497,3 

     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 76 608,8 69 392,4   
       Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky  90 262,5 86 635,3   
       Výsledok hospodárenia  -13 653,7 -17 242,9   
   Záväzky 13 253,0 19 104,9   
       Rezervy 621,7 632,2   
       Dlhodobé záväzky 358,0 236,3   
       Krátkodobé záväzky 11 761,6 16 380,3   
       Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 119,9 1 376,5   
       Prechodné účty pasívne 391,8 479,6   
V l a s t n é    z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u a   c u d z i e   z d r o j e    s p o l u 89 861,8 88 497,3   
     
Zdroj: Ministerstvo financií SR     
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Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti všetkých zložiek verejného rozpočtu za rok 2006 
  (v tis. Sk)     
       

  
N Á K L A D Y Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Spotreba materiálu (501+502+ 503) 11 367 128 973 025 12 340 153 11 691 287 
2. Predaný tovar (504) 188 757 129 569 318 326 273 523 
3. Služby (511až 513+518) 5 194 288 292 948 5 487 236 5 003 356 
4. Osobné náklady (521+524+525+527+528) 21 253 406 582 583 21 835 989 20 838 027 
5. Dane a poplatky (531+532+538) 232 999 27 362 260 361 189 318 
6. Ostatné náklady (úč.skupina 54) 1 902 707 81 470 1 984 177 2 874 620 
7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (551) 4 706 958 223 572 4 930 530 4 632 252 
8. Zostatková cena predaného dlhod. nehmotného a dlhod. hmotného majetku (552) 437 139 25 577 462 716 181 941 
9. Predané cenné papiere a podiely (553) 0 0 0 640 

10. Predaný materiál (554) 50 759 2 224 52 983 93 422 
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek (556+559) 137 814 14 261 152 075 582 485 

  N á k l a d y   c e l k o m   45 471 955 2 352 591 47 824 546 46 360 871 
       

  
V Ý N O S Y Účet Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť Spolu 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601+602) 22 159 363 2 107 277 24 266 640 25 543 787 
2. Tržby za predaný tovar (604) 235 512 180 284 415 796 358 129 
3. Zmena stavu zásob (úč.skupina 61) -2 563 -5 493 -8 056 -2 987 
4. Aktivácia (úč.skupina 62) 199 471 36 553 236 024 286 970 
5. Ostatné výnosy (úč.skupina 64) 7 976 794 247 150 8 223 944 13 640 376 
6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku (651+654) 335 053 42 149 377 202 605 449 
7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652) 58 492 154 58 646 29 146 
8. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov  (653) 23 0 23 648 
9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (655) 1 323 0 1 323 2 891 

10. Zúčtovanie zákonné rezerv a opravných položiek (656+659) 140 730 4 633 145 363 56 225 
11. Príspevok na bežné výdavky (691) 15 092 086 16 150 15 108 236 12 623 881 

  V ý n o s y   c e l k o m    46 196 284 2 628 857 48 825 141 53 144 515 
  Výsledok hospodárenia pred zdanením   724 329 276 266 1 000 595 6 783 644 
  Daň z príjmov (591+595) 28 547 42 819 71 366 56 371 
  V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í   695 782 233 447 929 229 6 727 273 

Zdroj: Štátna pokladnica      
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11. Ústav pamäti národa (ÚPN) 

 

Zriadenie Ústavu pamäti národa upravuje zákon č. 553/2002 Z. z. z 19. augusta 2002 

o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení 

Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení 

neskorších predpisov. Ústav pamäti národa je verejnoprávna ustanovizeň  zriadená k 

1.1.2005.  

Úlohou Ústavu pamäti národa je zhromažďovať dokumenty o činnosti bezpečnostných 

zložiek štátu, vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, analyzovať príčiny 

a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, 

sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní, zverejňovať údaje 

o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti, dávať podnety na trestné stíhanie 

zločinov a trestných činov, poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne 

zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 – 1989 

a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie, poriadať výstavy, semináre, 

odborné konferencie, diskusné fóra, propagovať myšlienky slobody a obrany a demokracie 

pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. Dokumenty o činnosti bezpečnostných 

zložiek štátu vo vlastníctve ústavu sú nenahraditeľným svedectvom o historickom období, 

v ktorom vznikli, a preto sú kultúrnym dedičstvom dôležitým pre uchovanie pamäti národa. 

11.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a ÚPN 

Rozpočet Ústavu pamäti národa na rok 2006 bol zostavený ako takmer vyrovnaný. 

Rozpočet príjmov stanovený celkovou sumou 43,8 mil. Sk pozostával z bežného transferu 

43,6 mil. Sk a nedaňových príjmov 0,2 mil. Sk. Rozpočtovým opatrením č. MF/01745/2006-

441 zo dňa 12.6.2006 upravilo ministerstvo financií záväzné ukazovatele tak, že bežný 

transfer bol znížený na 43,3 mil. Sk a kapitálový transfer zvýšený  na 0,3 mil. Sk, pričom 

celkový objem príjmov sa nezmenil.   

Výdavky boli rozpočtované v objeme 43,6 mil. Sk tak v schválenom, ako 

i v upravenom rozpočte. Saldo z rozpočtovaných príjmov a výdavkov predstavovalo 0,2 mil. 

Sk. 

11.2. Príjmy ÚPN 

V roku 2006 dosiahol Ústav pamäti národa skutočné celkové príjmy vo výške 43,7 

mil. Sk. Rozhodujúcu časť týchto príjmov predstavuje tuzemský transfer na činnosť ústavu, 
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ktorý bol poskytnutý v rozpočtovanej výške 43,6 mil. Sk a to ako bežný transfer vo výške 

43,3 mil. Sk a kapitálový transfer vo výške 0,3 mil. Sk. Ostatné príjmy v objeme 0,1 mil. Sk 

sú nedaňové príjmy a tvoria hlavne príjmy za vydané fotokópie dokumentov a za publikácie 

Ústavu pamäti národa a kreditné úroky.  

11.3. Výdavky ÚPN 

Výdavky Ústavu pamäti národa dosiahli k 31.12.2006 výšku 43,6 mil. Sk (100,0 % 

plnenie). Obdobne ako v roku 2005 podstatnú časť výdavkov tvorili mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania (20,7 mil. Sk) a s nimi súvisiace výdavky na poistné 

a príspevok do poisťovní za zamestnancov ústavu (7,6 mil. Sk).  

Kategória výdavkov na tovary a služby sa čerpala v sume 14,9 mil. Sk, a to hlavne na 

služby  ako sú odmeny a príspevky zamestnancov, stravovanie, všeobecné služby a pod. vo 

výške 8,3 mil. Sk. Nájomné na prenájom kancelárskych priestorov, archívnych priestorov 

a pod. sa čerpalo v sume 2,4 mil. Sk, materiál 1,2 mil. Sk, rutinná a štandardná údržba 1,3 

mil. Sk, energie 1,0 mil. Sk a ostatné tovary a služby 0,7 mil. Sk. 

 V rámci transferov bolo čerpanie iba na položke nemocenských dávok, a to 0,1 mil. 

Sk.  

Kapitálové výdavky boli čerpané sumou 0,3 mil. Sk vo forme obstarania kapitálových 

aktív, hlavne na kúpu telekomunikačnej techniky a prevádzkové stroje a prístroje.  

Rozpočtové hospodárenie Ústavu pamäti národa sa v roku 2006 skončilo prebytkom 

0,1  mil. Sk.  

11.4. Finančné operácie ÚPN 

Ústav pamäti národa ako nezisková organizácia nevykazuje za rok 2006 príjmové ani 

výdavkové finančné operácie. 

11.5. Majetková pozícia ÚPN 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva z analýzy štruktúry majetku a štruktúry 

zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu Ústavu pamäti národa 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. 
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Štruktúra majetku 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku  poskytuje  informácie 

o hodnote celkového majetku Ústavu pamäti národa  (v netto vyjadrení) v roku 2006 a 2005. 

Jeho celkový majetok (neobežný aj obežný) poklesol v roku 2006 oproti roku 2005 o 6,8 mil. 

Sk, z toho: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok poklesol o  0,8 mil. Sk

 dlhodobý hmotný majetok poklesol o  5,6 mil. Sk

 zásoby vzrástli o                        0,1 mil. Sk 

 finančný majetok vzrástol o 0,3 mil. Sk

 prechodné účty aktív poklesli o  0,8 mil. Sk

 

Výrazný pokles dlhodobého majetku súvisí s jeho odpisovaním 

 

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 9,5 mil. Sk podieľali nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok 8,4 % ( v roku 2005:9,8 %)

 dlhodobý hmotný majetok    84,2 % (v roku 2005:83,4%)

 zásoby 2,1 % (v roku 2005:0,6 %)

 finančný majetok 5,3 % (v roku 2005:1,2 %)

  Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcia“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 dlhodobý nehmotný majetok 75,0 % ( v roku 2005:50,0 %) 

 dlhodobý hmotný majetok 71,1 % ( v roku 2005:49,8 %)

Štruktúra zdrojov financovania 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív Ústavu pamäti národa v roku 2006 a 2005. Celkové 

pasíva v roku 2006 poklesli oproti roku 2005 o 6,8 mil. Sk, z toho: 

 vlastné zdroje krytia 6,0 mil. Sk

 záväzky 0,8 mil. Sk
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Vlastné zdroje krytia poklesli z dôvodu záporného výsledku hospodárenia za rok 2006. 

Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 9,5 mil. Sk podieľali: 

 vlastné zdroje krytia 98,9 %

 záväzky 1,1 %.
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Prehľad o plnení rozpočtu Ústavu pamäti národa za rok 2006 

(v mil. Sk) 
     

Rozpočet  2006 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2005 schválený upravený 
Skutočnosť 

2006 
% 

plnenia
PRÍJMY SPOLU 47,8 43,8 43,8 43,7 99,8
 200 - Nedaňové príjmy 0,2 0,2 0,2 0,1 50,0
     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0,2 0,2 0,2 0,1 50,0
     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 
              vkladov a ážio  0,0  0,0  0,0  0,0    x 
     290 - Iné nedaňové príjmy  0,0 0,0 0,0 0,0           x
 300 - Granty a transfery 47,6 43,6 43,6 43,6 100,0
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 44,4 43,6 43,3 43,3 100,0
     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 3,2 0,0 0,3 0,3 100,0
VÝDAVKY SPOLU 47,6 43,6 43,6 43,6 100,0
 600 - Bežné výdavky 44,4 43,6 43,3 43,3 100,0
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.  vyrov. 25,6 21,0 20,7 20,7 100,0
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 7,1 5,4 7,6 7,6 100,0
     630 - Tovary a služby 11,6 17,1 14,9 14,9 100,0
     640 - Bežné transfery 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0
 700 - Kapitálové výdavky 3,2 0,0 0,3 0,3 100,0
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 3,2 0,0 0,3 0,3 100,0
Prebytok (+), schodok (-)   0,2 0,2 0,2 0,1 50,0
      
      

Finančné operácie Ústavu pamäti národa za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
Rozpočet  2006 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia

PRÍJMY SPOLU x 0,0 0,0 0,0 x
VÝDAVKY SPOLU x 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   x 0,0 0,0 0,0 x
      
Zdroj: Ústav pamäti národa      
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Súvaha Ústavu pamäti národa za rok 2006 
   (v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 30,9 22,1 8,8 15,2 
        Dlhodobý nehmotný majetok 3,2 2,4 0,8 1,6 
        Dlhodobý hmotný majetok 27,7 19,7 8,0 13,6 
        Finančné investície 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Obežný majetok 0,7 0,0 0,7 1,1 
        Zásoby 0,2 0,0 0,2 0,1 
        Pohľadávky 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Finančný majetok 0,5 0,0 0,5 0,2 
        Prechodné účty aktív 0,0 0,0 0,0 0,8 
M a j e t o k    s p o l u 31,6 22,1 9,5 16,3 

     

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia majetku 9,4 15,4   
       Fondy organizácie 14,9 14,9   
       Výsledok hospodárenia  -5,5 0,5   
   Cudzie zdroje 0,1 0,9   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,1 0,1   
       Krátkodobé záväzky 0,0 0,8   
       Bankové výpomoci a pôžičky 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 0,0 0,0   
V l a s t n é    z d r o j e   k r y t i a   m a j e t k u   a c u d z i e   z d r o j e    s p o l u 9,5 16,3   
     
Zdroj: Ústav pamäti národa     
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12. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) 
 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej aj „SNSLP“ alebo „stredisko“) 

vzniklo na základe uznesenia vlády SR č. 430/1993, ktorým vláda SR odsúhlasila realizáciu 

„Projektu na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva“ so sídlom 

v Bratislave. Projekt vznikol na podnet Organizácie spojených národov. Zákonom NR SR č. 

308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákonov 

č. 136/2003 Z.z. a č. 365/2004 Z.z. bolo toto stredisko zriadené s účinnosťou od 1.1.1994. 

Stredisko je nezávislou neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti ľudských práv 

a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa.  

Činnosť SNSLP je financovaná z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa medzinárodnej 

zmluvy. Okrem týchto prostriedkov stredisko hospodári najmä s darmi od tuzemských 

a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb.  

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je od 1.1.2005 zaradené medzi subjekty 

verejnej správy. 

  

12.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a SNSLP 
 

 Podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného 

strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov je činnosť SNSLP financovaná 

z dotácií zo štátneho rozpočtu. Na základe toho Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 15,2 mil. Sk, ktorá bola v celej výške 

určená na bežné výdavky, a to na financovanie prevádzky strediska a regionálnych kancelárií 

a na financovanie činností, na ktoré je stredisko zo zákona určené. 

 

12.2. Príjmy SNSLP 
 

 Príjmy Slovenského národného strediska pre ľudské práva boli schválené v sume 19,2 

mil. Sk, úpravou rozpočtu boli neskôr zvýšené na 21,6 mil. Sk a v tejto výške boli aj skutočne 

k 31. 12. 2006 dosiahnuté. Takmer celé príjmy tvoria granty a transfery, ktoré svojím 

objemom 21,5 mil. Sk predstavujú až 99,5 % z celkovo dosiahnutých príjmov. Zvyšnú časť 

príjmov tvoria nedaňové príjmy 0,1 mil. Sk.  

 Objemovo najvýznamnejšou položkou v rámci grantov a transferov sú tuzemské bežné 

granty a transfery v čiastke 15,7 mil. Sk. Tieto pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu 

15,2 mil. Sk určenej na financovanie bežných výdavkov strediska a regionálnych kancelárií 
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a druhú časť tvoria prostriedky z Akčného plánu Úradu vlády v sume 0,5 mil. Sk, ktoré boli 

poskytnuté na nasledujúce projekty: 

 Monitoring adaptácie detí vybraných skupín cudzincov na území SR 0,1 mil. Sk 

 Výskum vnímania ľudských práv a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania 

dospelej  populácie v SR 0,3 mil. Sk 

 Projekt budovania infraštruktúry Národnej komisie pre výchovu k ľudským právam                        

0,1 mil. Sk. 

 Slovenské národné stredisku pre ľudské práva získalo v roku 2006 aj zahraničné 

granty z Európskej únie vo výške 5,8 mil. Sk. Ide o nový grant „Presadzovanie rodovej 

rovnosti, osobitne v stredoeurópskom regióne“ v sume 1,4 mil. Sk, ktorý je určený na 

monitoring a sériu prednášok a konferencií o úlohe dodržiavania rodovej rovnosti v SR 

a doplatok už prebiehajúceho grantu „Úloha ľudí v dodržiavaní rodovej rovnosti“ v čiastke 

2,2 mil. Sk. Stredisku okrem toho poskytol finančné prostriedky región Piemont 

prostredníctvom Regionálnej agentúry pre medzinárodné adopcie A.R.A.I. vo výške 2,2 mil. 

Sk. Tieto sú určené na financovanie monitoringu a vzdelávania v oblasti starostlivosti o deti 

v detských domovoch.  

 Nedaňové príjmy v sume 0,1 mil. Sk neovplyvnili svojim malým objemom celkovo 

dosiahnuté príjmy. Ide o refundácie cestovných náhrad pri zahraničných služobných cestách 

zamestnancov strediska medzinárodnými organizáciami.  

 

12.3. Výdavky SNSLP 
 

 Celkové výdavky Slovenského národného strediska pre ľudské práva na rok 2006 boli 

rozpočtované v plnej výške ako bežné v sume 24,9 mil. Sk a k 31.12.2006 dosiahli výšku 21,1 

mil. Sk (plnenie ročného rozpočtu na 84,7 %) a realizovali sa nielen z dotácie zo štátneho 

rozpočtu, ale aj z prijatých grantov z Európskej únie a z prostriedkov z Úradu vlády SR.  

 Takmer 70,2 % z celkových výdavkov strediska tvoria výdavky na tovary a služby, 

ktoré svojou výškou 14,8 mil. Sk predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 90,8 %. Z tejto 

sumy bolo 6,1 mil. Sk hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu na služby, nájomné za 

prenájom, cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, dopravné a iné, 4,5 mil. Sk sa 

hradilo z grantu Európskej únie Rodová rovnosť na služby pri realizácii projektu určeného na 

monitoring a prednášky o úlohe dodržiavania rodovej rovnosti v Slovenskej republike.  

Na služby a cestovné boli vynaložené výdavky z grantu Európskej únie Mediálna kampaň II 

vo výške 2,6 mil. Sk a z Regionálnej agentúry pre medzinárodné adopcie A.R.A.I. 1,1 mil. 
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Sk. Z Akčného plánu Úradu vlády sa hradili výdavky na služby v čiastke 0,5 mil. Sk, ktoré 

boli vynaložené na realizáciu projektov Monitoringu adaptácie detí cudzincov, Výskumu 

vnímania ľudských práv a Projektu budovania infraštruktúry Národnej komisie pre výchovu 

k ľudským právam.  

 Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa v priebehu roka 2006 

čerpalo 4,7 mil. Sk, čo je 74,6 %-né plnenie ročného rozpočtu a od tejto sumy sa odvíja aj 

výška poistného a príspevku do poisťovní 1,5 mil. Sk, ktoré zaznamenali taktiež výrazne 

nižšie plnenie rozpočtu (68,2 %). Takéto nižšie čerpania oboch položiek boli spôsobené 

najmä oneskorením otvorenia 7 regionálnych kancelárií, ktoré mali byť dané do prevádzky 

v roku 2006.  

Objemovo zanedbateľnou položkou v rámci bežných výdavkov sú bežné transfery, 

čerpané v sume 0,1 mil. Sk ako náhrada miezd a platov počas PN. Stredisko k 31.12.2006 

nevykazuje čerpanie kapitálových výdavkov. 

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva k 31.12.2006  dosiahlo prebytok 0,5 mil. Sk. 

 
12.4. Finančné operácie SNSLP 

 
 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nevykazovalo v roku 2006 žiadne 

finančné operácie. 

 
12.5. Majetková pozícia SNSLP 

 
Zhodnotenie majetkovej pozície  Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

pozostáva z  analýzy štruktúry jeho majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze 

hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne 

prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 

 

 Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku SNSLP (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. Celkový 

majetok (neobežný aj obežný)  v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 0,3 mil. Sk, z toho:  

 dlhodobý hmotný majetok  - 0,5 mil. Sk 

 pohľadávky               - 0,1 mil. Sk 

 finančný majetok   + 0,8 mil. Sk 
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 prechodné účty aktív   + 0,1 mil. Sk 

 

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške  8,2 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobého hmotného majetku na celkovom majetku je 12,2 %   

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je  84,1 % 

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca „brutto“ 

a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu koeficientu 

opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 60,0 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív SNSLP v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva v roku 

2006 vzrástli oproti roku 2005 o 0,3 mil. Sk, z toho : 

 vlastné zdroje krytia majetku klesli  o 0,2 mil. Sk 

 záväzky vzrástli o 0,5 mil. Sk 

 

Vzhľadom na špecifickú štruktúru pasív Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva, neuvádzame podiel vlastných zdrojov krytia majetku a záväzkov na celkových 

pasívach. 
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 20,5 19,2 21,6 21,6 100,0
 200 - Nedaňové príjmy 0,5 0,1 0,1 0,1 100,0
     290 - Iné nedaňové príjmy 0,5 0,1 0,1 0,1 100,0
 300 - Granty a transfery 20,0 19,1 21,5 21,5 100,0
     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 12,4 15,8 15,7 15,7 100,0
     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 1,9 0,0 0,0 0,0 x
     330 - Zahraničné granty 5,7 3,3 5,8 5,8 100,0
VÝDAVKY SPOLU 17,3 24,9 24,9 21,1 84,7
 600 - Bežné výdavky 15,4 24,9 24,9 21,1 84,7
     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 4,4 6,3 6,3 4,7 74,6
     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 1,5 2,2 2,2 1,5 68,2
     630 - Tovary a služby 9,4 16,3 16,3 14,8 90,8
     640 - Bežné transfery 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0
 700 - Kapitálové výdavky 1,9 0,0 0,0 0,0 x
     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 1,9 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   3,2 -5,7 -3,3 0,5 x

      

Finančné operácie Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      

      

Rozpočet  2005 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x
     440 - Z predaja privatizovaného majetku FNM SR 

a SPF 0,0 0,0 0,0 0,0 x
     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,0 0,0 0,0 0,0 x
VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   0,0 0,0 0,0 0,0 x
      
Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva      
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Súvaha Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 2,6 1,6 1,0 1,5 
        Dlhodobý nehmotný majetok 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Dlhodobý hmotný majetok 2,6 1,6 1,0 1,5 
        Finančné investície 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Obežný majetok 7,1 0,0 7,1 6,4 
        Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Pohľadávky 0,0 0,0 0,0 0,1 
        Finančný majetok 6,8 0,0 6,8 6,1 
        Prechodné účty aktív 0,3 0,0 0,3 0,2 
M a j e t o k    s p o l u 9,7 1,6 8,1 7,9 
  

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív -0,2 0,0   
       Fondy organizácie 0,1 0,1   
       z toho: základné imanie 0,1 0,1   
                   fondy účtovnej jednotky 0,0 0,0   
       Výsledok hospodárenia -0,4 -0,2   
   Cudzie zdroje 8,3 7,9   
       Rezervy 0,1 0,2   
       Dlhodobé záväzky 0,0 0,0  
       Krátkodobé záväzky 4,5 0,5   
       Bankové výpomoci a pôžičky 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 3,7 7,2   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   a k t í v   a   c u d z i e   z d r o j e    s p o l u 8,1 7,9   
     
Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva     
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13. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚPDZS) 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“ alebo 

„úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov k 1. novembru 2004 ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejného 

zdravotníctva zverilo vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením 

a vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Okrem týchto dvoch 

svojich hlavných činností sa Úrad pre dohľad zúčastňuje na prerozdeľovaní poistného, 

spolupracuje na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného 

zdravotného poistenia, plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúce 

z medzinárodných zmlúv a iné. 

 Úrad pre dohľad hospodári podľa rozpočtu schváleného dozornou radou na príslušný 

kalendárny rok. Tento potom predkladá vláde a na schválenie Národnej rade SR. Príjmami 

úradu sú príspevky zdravotných poisťovní, úroky z omeškania, úhrady za činnosť úradu, 

úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu, úroky z peňažných prostriedkov na 

účtoch úradu, zisk z predchádzajúcich účtovných období a iné príjmy. Výdavkami úradu sú 

výdavky na činnosť úradu, splatné nároky na odmeny za výkon funkcie v úrade a splatné 

nároky na mzdy zamestnancov úradu. 

 Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť,  prijímať a poskytovať úvery alebo 

pôžičky, vydávať cenné papiere, vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ. 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je od 1.1.2005 zaradený medzi 

subjekty verejnej správy. 

 Vládny návrh rozpočtu Úradu pre dohľad na rok 2006 plánoval celkové príjmy vo 

výške 409,0 mil. Sk, keď rozhodujúcim príjmom mali byť príspevky od zdravotných 

poisťovní, ktorých výška závisí od vybraného poistného po prerozdelení. Pre rok 2006 bol 

príspevok určený vo výške 308,4 mil. Sk a nakoľko bol tento ešte príjmom roka 2005, bol 

prevedený do roku 2006 ako súčasť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ďalšími 

príjmami úradu v roku 2006 mali byť úhrady za vydanie rozhodnutí v správnom konaní, 

rozpočtované sumou 40,0 mil. Sk a príjmy za pitvy nariadené orgánmi vo výške 12,6 mil. Sk. 

 Celkové výdavky úradu v sume 446,8 mil. Sk sú členené na bežné výdavky vo výške 

383,7 mil. Sk a kapitálové výdavky vo výške 63,1 mil. Sk. Z bežných výdavkov sú objemovo 

najvýznamnejšie mzdové výdavky a  tovary a služby. Kapitálové výdavky pre rok 2006 
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v čiastke 63,1 mil. Sk sú určené na budovanie informačného systému a na nákup prístrojov 

a zariadení pre nekroptické pracoviská. 

 Vládny návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006 

očakával saldo príjmov a výdavkov -37,8 mil. Sk. 

  

13.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a ÚPDZS 
 

Rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  na rok 2006 bol 

zostavený bez nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu. 

 

13.2. Príjmy ÚPDZS 
 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hospodáril v roku 2006 podľa 

rozpočtu, ktorý schválila dozorná rada úradu uznesením č. 137/2005 a následne Národná rada 

Slovenskej republiky uznesením č. 2014/2005. Pôvodný rozpočet úradu bol počas roka 2006 

dvakrát upravovaný, avšak úpravy sa týkali len jednotlivých podpoložiek platnej rozpočtovej 

klasifikácie. 

 Úrad pre dohľad očakával v roku 2006 celkové príjmy v úhrnnej čiastke 409,0 mil. Sk 

v členení: nedaňové príjmy 53,4 mil. Sk a granty a transfery 355,6 mil. Sk. Skutočne 

dosiahnuté príjmy k 31.12.2006 boli v objeme 349,8 mil. Sk (plnenie 85,5 %). Rozhodujúcim 

príjmom úradu boli tuzemské bežné granty a transfery, ktoré svojím skutočným objemom 

333,5 mil. Sk (plnenie 93,8 %) predstavujú až 95,3 % z celkových príjmov a tvorí ich 

príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z.z. na rok 

2007. Tento príspevok boli zdravotné poisťovne povinné poukázať na účet úradu do 20. 

októbra 2006 a bude použitý až v roku 2007. Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou 

vyplýva najmä z neexistencie jednotnej metodiky vyčíslenia základu pre výpočet príspevku 

zdravotných poisťovní.  

 V rámci nedaňových príjmov boli najdôležitejšou položkou administratívne poplatky 

a iné poplatky a platby, ktoré boli rozpočtované sumou 52,6 mil. Sk a ich skutočne dosiahnutý 

objem 15,5 mil. Sk predstavuje len 29,5 %-né plnenie ročného rozpočtu. Celá rozpočtovaná 

suma mala pozostávať z poplatkov za vydané rozhodnutia v správnom konaní a z príjmov 

z úhrad za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu a vykonané úradom. Skutočné plnenie  

týchto podpoložiek bolo len v objeme 14,8 mil. Sk najmä z dôvodu nízkeho počtu 

podávaných návrhov na vydanie rozhodnutia zo strany zdravotných poisťovní, ale aj menšej 

úspešnosti reálnych platieb z úradom vydaných výziev na zaplatenie nedoplatkov na poistnom 
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zo strany platiteľov poistného. Okrem toho boli súčasťou administratívnych poplatkov aj 

pokuty a penále, ktoré rozpočtované neboli a k 31.12.2006 dosiahli sumu 0,7 mil. Sk. Tieto 

boli udeľované platiteľom poistného, poistencom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

a zdravotným poisťovniam.  

 Súčasťou nedaňových príjmov sú aj úroky z vkladov v Štátnej pokladnici, ktoré boli 

prijaté v plánovanom objeme 0,8 mil. Sk (plnenie 100,0 %).  

 

13.3. Výdavky ÚPDZS 
 

 Výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006 boli 

rozpočtované v čiastke 446,8 mil. Sk. Ich skutočné čerpanie vo výške 341,3 mil. Sk 

predstavuje plnenie rozpočtu na 76,4 % v členení, bežné výdavky v sume 307,3 mil. Sk 

a kapitálové výdavky v sume 34,0 mil. Sk.  

Bežné výdavky úradu tvoria svojou skutočne dosiahnutou výškou 307,3 mil. Sk až 

90,0 % z celkových výdavkov. Ich objemovo najdôležitejšou súčasťou sú výdavky na mzdy, 

platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 142,1 mil. Sk s plnením 97,5 %. 

Výdavky na tovary a služby dosiahli svojou úrovňou 116,2 mil. Sk najnižšie čerpanie v rámci 

bežných výdavkov (62,4 %) a patria sem najmä výdavky na služby (stravovanie, školenia, 

kurzy a iné) 46,0 mil. Sk, nájomné za nájom budov, strojov, prístrojov a zariadení 20,4 mil. 

Sk, materiál 22,6 mil. Sk, energie, vodu a komunikácie 18,6 mil. Sk, dopravné 2,9 mil. Sk. 

Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní boli rozpočtované sumou 51,3 mil. Sk a ich 

skutočne dosiahnutá výška bola 48,6 mil. Sk s plnením 94,7 %. Poslednou súčasťou bežných 

výdavkov sú bežné transfery, kde Úrad pre dohľad vyplatil nemocenské dávky vo výške 0,4 

mil. Sk. 

Z celkových výdavkov úradu tvorili kapitálové výdavky takmer 10 %. Tieto boli 

rozpočtované sumou 63,1 mil. Sk a dosiahli k 31. 12. 2006 čiastku 34,0 mil. Sk (plnenie 53,9 

%). Z celkovej sumy kapitálových výdavkov bolo 50,0 mil. Sk určených na komplexný 

informačný systém úradu. Táto suma bola rozpočtovaná už aj v roku 2005 a z dôvodu 

nevyčerpania tvorila podstatnú časť kapitálových výdavkov v rozpočte roka 2006. Nakoľko sa 

do 31. 12. 2006 vyčerpalo z tejto sumy len 2,6 mil. Sk, úrad presúva prostriedky opäť do 

ďalšieho obdobia. Ďalej boli v rámci kapitálových výdavkov obstarané najmä stroje, prístroje 

a zariadenia v čiastke 22,9 mil. Sk a osobné automobily v čiastke 8,1 mil. Sk.  

Saldo príjmov a výdavkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dosiahlo 

k 31. 12. 2006 prebytok 8,5 mil. Sk.  
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13.4. Finančné operácie ÚPDZS 

Príjmové finančné operácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou boli 

rozpočtované sumou 393,4 mil. Sk a ich skutočná výška 490,6 mil. Sk predstavuje plnenie 

ročného rozpočtu na 124,7 %. Ide o zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - tvorený 

predovšetkým príspevkom zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2006 v čiastke 

303,4 mil. Sk, ktorý poisťovne uhradili na účet úradu ešte v roku 2005 a prebytkom 

hospodárenia roka 2005 v objeme 187,2 mil. Sk.   

Nakoľko Úrad pre dohľad nevykazoval v roku 2006 žiadne výdavkové finančné 

operácie, saldo finančných operácií skončilo k 31.12.2006 s prebytkom 490,6 mil. Sk. 

 
13.5. Majetková pozícia ÚPDZS 

 
Zhodnotenie majetkovej pozície  Úradu pre dohľad pozostáva z  analýzy štruktúry 

jeho majetku a štruktúry zdrojov financovania. V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov.  

 

 Štruktúra majetku 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie 

o hodnote celkového majetku Úradu pre dohľad (v netto vyjadrení)  v roku 2006 a 2005. 

Celkový majetok (neobežný aj obežný) v roku 2006 vzrástol oproti roku 2005 o 200,0 mil. 

Sk, z toho: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok    +   2,5 mil. Sk 

 dlhodobý hmotný majetok    + 11,5 mil. Sk 

 pohľadávky               + 143,6 mil. Sk 

 finančný majetok                + 40,9 mil. Sk 

 

 Medziročné zvýšenie pohľadávok o 143,6  mil. Sk je spôsobené nárastom 

krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Úrad pre dohľad pôsobí ako zúčtovacie 

stredisko pri úhrade nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom SR 

ošetreným v členských štátoch EÚ. Ide o pohľadávky voči zdravotným poisťovniam, 
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ktoré vzrástli najmä z dôvodu, že proces likvidácie jednotlivých poistných prípadov je 

zdĺhavý najmä kvôli preverovaniu oprávnenosti.  

Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške  818,5 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel dlhodobého nehmotného majetku na celkovom majetku je 0,4 %           

 podiel dlhodobého hmotného majetku k na celkovom majetku je 3,5 %   

 podiel pohľadávok na celkovom majetku je 29,3  %   

 podiel finančného majetku na celkovom majetku je  66,5 % 

 

Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca 

„brutto“ a „korekcie“, pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2006. Z výpočtu 

koeficientu opotrebenia je zrejmé, že majetok je opotrebovaný nasledovne: 

 

 dlhodobý nehmotný majetok  na 24,4 %   

 dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na 35,7 %   

 

Štruktúra zdrojov financovania 

 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje 

informácie o hodnote celkových pasív Úradu pre dohľad v roku 2006 a 2005. Celkové pasíva 

Úradu pre dohľad vzrástli v roku 2006 oproti roku 2005 o 200,0 mil. Sk, z toho: 

 

 vlastné zdroje krytia majetku vzrástli o 2,8 mil. Sk 

 cudzie zdroje vzrástli o  197,2 mil. Sk 

 

 Medziročné zvýšenie cudzích zdrojov o 197,2  mil. Sk je spôsobené nárastom 

krátkodobých záväzkov z obchodného styku. Úrad pre dohľad pôsobí ako zúčtovacie 

stredisko pri úhrade nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom 

členských štátov EÚ ošetreným v SR. Tieto záväzky vzrástli najmä z dôvodu, že proces 

likvidácie jednotlivých poistných prípadov je zdĺhavý najmä kvôli preverovaniu 

oprávnenosti.  
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Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 818,5 mil. Sk vyjadrený 

v percentách  za rok 2006: 

 

 podiel  vlastných zdrojov krytia majetku na celkových pasívach je 20,7 % 

 podiel záväzkov na celkových pasívach je 79,3 % 
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Prehľad o plnení rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2006 
(v mil. Sk) 

      
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 732,3 409,0 409,0 349,8 85,5
 200 - Nedaňové príjmy 632,3 53,4 53,4 16,3 30,5
      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 631,9 52,6 52,6 15,5 29,5
      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 

vkladov a ážio 0,4 0,8 0,8 0,8 100,0
 300 - Granty a transfery 100,0 355,6 355,6 333,5 93,8
      310 - Tuzemské bežné granty a transfery 100,0 355,6 355,6 333,5 93,8
VÝDAVKY SPOLU 241,7 446,8 446,8 341,3 76,4
 600 - Bežné výdavky 228,9 383,7 383,7 307,3 80,1
      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 107,1 145,8 145,8 142,1 97,5
      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 36,4 51,3 51,3 48,6 94,7
      630 -Tovary a služby 85,2 186,6 186,1 116,2 62,4
      640 - Bežné transfery 0,2 0,0 0,5 0,4 80,0
 700 - Kapitálové výdavky 12,8 63,1 63,1 34,0 53,9
      710 - Obstarávanie kapitálových aktív 12,8 63,1 63,1 34,0 53,9
Prebytok (+), schodok (-)   490,6 -37,8 -37,8 8,5 x

 
Finančné operácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2006 

(v mil. Sk) 
      

Rozpočet  2006 Ukazovateľ Skutočnosť 
2005 

schválený upravený 

Skutočnosť 
2006 

% 
plnenia 

PRÍJMY SPOLU 0,0 393,4 393,4 490,6 124,7
 400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0,0 393,4 393,4 490,6 124,7
      453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,0 393,4 393,4 490,6 124,7
VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x
 800 - Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x
Prebytok (+), schodok (-)   0,0 393,4 393,4 490,6 x
      
Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou      
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Súvaha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2006 
(v mil. Sk) 

     

A K T Í V A Brutto Korekcia Netto 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Neobežný majetok 48,9 16,8 32,1 18,0 
        Dlhodobý nehmotný majetok 4,3 1,0 3,3 0,8 
        Dlhodobý hmotný majetok 44,6 15,8 28,8 17,2 
        Finančné investície 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Obežný majetok 786,4 0,0 786,4 600,5 
        Zásoby 0,8 0,0 0,8 0,4 
        Pohľadávky 239,8 0,0 239,8 96,2 
        Finančný majetok 544,3 0,0 544,3 503,4 
        Prechodné účty aktív 1,5 0,0 1,5 0,5 
M a j e t o k    s p o l u 835,3 16,8 818,5 618,5 
  

P A S Í V A Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie   

   Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 169,5 166,7   
       Fondy organizácie 0,0 0,0   
       Výsledok hospodárenia 169,5 166,7   
   Cudzie zdroje 649,0 451,8   
       Rezervy 0,0 0,0   
       Dlhodobé záväzky 0,1 0,2  
       Krátkodobé záväzky 309,1 141,5   
       Bankové výpomoci a pôžičky 0,0 0,0   
       Prechodné účty pasívne 339,8 310,1   
V l a s t n é   z d r o j e   k r y t i a   a k t í v   a   c u d z i e   z d r o j e  s p o l u  818,5 618,5   
     
Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou     
 

 

 


