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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2005 
 

1.1. Činitele determinujúce zostavenie štátneho rozpočtu na rok 2005 
 

 Cieľom fiškálnej politiky v roku 2005 bolo pokračovať v hospodárskej politike vlády 

smerujúcej k splneniu cieľov vládneho programu v oblasti verejných financií a zabezpečiť, 

aby realizácia rozpočtu v roku 2005 predstavovala ďalší krok k naplneniu najnáročnejšieho 

Maastrichtského kritéria pre vstup do eurozóny, t. j. zníženie deficitu verejných financií na 

úroveň troch percent HDP. Na základe pozitívnych makroekonomických predpokladov na rok 

2005 a nasledujúce dva roky, ktoré potvrdzovali zdravý stav slovenskej ekonomiky a 

zamerania fiškálnej politiky vlády, ktoré je založené na transparentnosti, zodpovednosti 

a efektivite, sa deficit verejných financií  na roky 2005 až 2007 rozpočtoval tak, aby deficit 

rozpočtu verejnej správy, vyjadrený v metodike ESA 95, bol bez vplyvu II. piliera 

dôchodkového systému v roku 2005 na úrovni 3,4 % HDP. Rozpočet bol zostavený tak, aby 

sa jeho realizáciou verejné financie výrazne priblížili úrovni, ktorá bude dlhodobo udržateľná 

a zároveň aby plnil aj ďalší zásadný bod vládneho programu, ktorým je znižovanie miery 

prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií.  

Vláda predpokladala v rokoch 2005 až 2007 dynamický rast ekonomiky na úrovni 

v priemere 5 %, infláciu menej ako 3 % a rast zamestnanosti o 0,7 % ročne. Zároveň sa 

predpokladal dynamický rast reálnych miezd. Základným rozdielom oproti minulosti je 

skutočnosť, že súčasný rýchly hospodársky rast je vyvážený a položený na zdravých 

základoch a je udržateľný.   

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy súčasťou rozpočtu bol len výhľad 

fiškálnej politiky, vlaňajší rozpočet obsahoval využívanie verejných zdrojov na nasledujúce 

tri roky konkretizované na jednotlivé subjekty verejnej správy a v štátnom rozpočte aj na 

jednotlivé programy. Rozpočtové kapitoly tak získali oveľa  lepšiu schopnosť plánovať svoje 

aktivity v strednodobom horizonte.  

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 obsahuje posun vo viacerých 

oblastiach rozpočtového procesu:  

     • priniesol výrazný nárast výdavkov. Medziročný nárast rozpočtovaných výdavkov 

predstavoval v roku 2005 9,6 % pri inflácii 3,3 %. Pozitívny dopad na občanov má určite 

rozpočtovaný priemerný rast reálnych platov pre zamestnancov verejného sektora o 3,3 %, 

ako aj zvýšenie dôchodkov o 8,2 % k 1. 7. 2005. Rozpočet vytvoril priestor na to, aby sa na 



výstavbu diaľnic použilo takmer 18 mld. Sk, čo je medziročný nárast o 78 %, ďalej zabezpečil 

zdroje na podporu investícií dvoch automobiliek a mnohých ďalších rozvojových projektov;  

     • verejné financie sú ovplyvňované v týchto rokoch štyrmi zásadnými faktormi. Prvým bola 

realizácia mnohých štrukturálnych reforiem v priebehu rokov 2003 a 2004, ktoré sa výrazným 

spôsobom odzrkadlili v rozpočte. Druhým je vstup Slovenska do EÚ, ktorého úplný dopad sa 

prejavuje v roku 2005, ktorý je prvým plným rokom nášho členstva v EÚ. Výraznou zmenou, 

ktorá sa realizuje od januára 2005 je fiškálna decentralizácia a posledným faktorom je 

dôchodková reforma, ktorá výrazne ovplyvňuje rozpočet verejnej správy  v rokoch 2005 

a 2006. Najväčšou neznámou vo vývoji verejných financií predstavuje práve odhad záujmu 

občanov o účasť v druhom pilieri dôchodkového systému. Lehota na rozhodnutie pre vstup do 

nového systému je 30. jún 2006. Pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 

bolo možné len odhadovať, že dopad reformy dôchodkového systému na deficit verejných 

financií bude predstavovať úroveň až do 1,1 % HDP ročne. Keďže reálny výsledok sa môže 

od tohto odhadu aj výrazne odchyľovať, pričom ho vláda nemôže podstatne ovplyvniť, 

cieľom fiškálnej politiky v rokoch 2005 a 2006 je deficit verejných financií bez nákladov 

spojených s II. pilierom dôchodkovej reformy. Na základe rozhodnutia Eurostatu zo 

septembra 2004 (prechodné obdobie do marca 2007 pre implementáciu rozhodnutia Eurostatu 

o klasifikácii penzijných systémov z marca 2004) je deficit verejných financií na roky 2005 

a 2006 vykazovaný bez vplyvu penzijnej reformy. Konkrétne to znamená, že odvody 

smerujúce do dôchodkových správcovských spoločností sú v rokoch 2005 a 2006 príjmami 

verejných financií (sú formálne vykazované v Sociálnej poisťovni), v nasledujúcich rokoch 

však už nie;  

     • súčasťou rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 je aj realizácia fiškálnej 

decentralizácie vo vzťahu k obciam a vyšším územným celkom od januára 2005, ktorá 

nadväzuje na vykonaný prechod kompetencií z orgánov štátnej správy v predchádzajúcich 

rokoch. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z princípu, že kompetencie pri prenesenom 

výkone pôsobnosti štátnej správy budú financované dotáciami z kapitoly príslušného 

ústredného orgánu a samosprávne (originálne) pôsobnosti budú financované prostredníctvom 

daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov. Niektoré špecifické a individuálne 

potreby obcí a vyšších územných celkov budú financované formou dotácií zo štátneho 

rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa;  

     • rozpočet na roky 2005 až 2007 sa pripravoval v relatívne stabilnom legislatívnom 

prostredí. Optimálne sa v ňom kombinujú tri najdiskutovanejšie parametre, a to klesajúci 

trend výšky daňového a odvodového zaťaženia na príjmovej strane rozpočtu, tendencia 
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k poklesu deficitu verejných financií a predpoklad rastu verejných výdavkov, a to vďaka 

dynamickému a ekonomickému rastu hospodárstva a nárastu čerpania európskych fondov. 

 Kľúčovú úlohu vo zvyšovaní transparentnosti verejných financií zohral nový zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý NR SR schválila v septembri 2004. Pri 

zostavovaní rozpočtu na roky  2005 až 2007 došlo k výraznému posunu vo viacerých 

oblastiach rozpočtového procesu. Ide predovšetkým o posilnenie viacročného rozpočtovania, 

programového rozpočtovania a kľúčovou úlohou zostáva efektívnosť riadenia verejných 

financií. Pri spracovaní rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 došlo k zavŕšeniu 

kvalitatívnych zmien v oblasti metodológie tvorby rozpočtu. Medzi najdôležitejšie zmeny 

patrí zavedenie viacročného rozpočtovania v celej verejnej správe na tri rozpočtové roky, 

zavedenie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu pri 

zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu, všeobecná a ucelená úprava nakladania 

s verejnými prostriedkami, zavedenie systémovej možnosti čerpania a vykazovania 

prostriedkov štátneho rozpočtu aj v nasledujúcom roku, ustanovenie zásady poskytovania 

návratných zdrojov financovania len z finančných aktív, zníženie počtu rozpočtových kapitol, 

nové vymedzenie porušenia finančnej disciplíny a zohľadnenie pravidla 50 % - kritéria pre 

rozlíšenie trhových a netrhových výrobcov u príspevkových organizácií. 

 V rozpočte je výrazne posilnená úloha programového rozpočtovania, ktoré by malo 

byť v nasledujúcich rokoch hlavným nástrojom na zefektívnenie verejných výdavkov 

a zvýšenia ich transparentnosti. Pri využívaní verejných zdrojov musí byť jednoznačná väzba 

medzi poskytovanými zdrojmi a dosahovanými výsledkami, aby výdavky verejných financií 

smerovali tam, kde prinesú občanom a spoločnosti najväčší prínos. Kľúčovou otázkou 

riadenia verejných financií sa stáva efektívnosť ich používania.  

1.2. Základné makroekonomické ukazovatele pri príprave rozpočtu na rok 2005 

Prognóza makroekonomického vývoja na roky 2005 až 2007 predpokladala obnovu 

rastu globálnej ekonomiky, zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti slovenskej 

ekonomiky, pokračovanie konsolidácie verejných financií a postupné zlepšovanie na trhu 

práce.  

Makroekonomický rámec Ministerstva financií SR vychádzal z predpokladu, že 

oživenie svetovej ekonomiky bude v nasledujúcich rokoch pokračovať, avšak v jednotlivých 

krajinách nerovnomerne. Popri zrýchlenému ekonomickému rastu USA sa predpokladala aj 

akcelerácia ekonomického rastu eurozóny. K tomu mal prispieť zvýšený zahraničný dopyt, 
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ale i rast súkromnej spotreby podporený nízkymi úrokovými sadzbami. Popri vplyve veľkých 

ekonomík Nemecka a Francúzska sa očakával vplyv zo strany stredoeurópskeho regiónu, 

predovšetkým Českej republiky. 

Vyššie uvedené predpoklady vonkajšieho prostredia spolu s očakávanými pozitívnymi 

účinkami štrukturálnych reforiem mali zabezpečiť vysoký a udržateľný rast slovenskej 

ekonomiky.  

 Hlavné makroekonomické predpoklady sú obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke:  

Prognóza 
Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 

HDP (b.c., mld.Sk) 1 310,8 1 408,0 1 515,4 1 628,8 
Tempo rastu HDP (s.c., %) 4,7 4,5 5,1 5,4 
Priemerná ročná miera inflácie (%) 7,8 3,3 2,8 2,5 
Produktivita práce (reálny rast,  %) 4,4 3,7 4,4 4,4 
Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti (%) 14,6 14,4 13,7 13,0 

           Zdroj: Ministerstvo financií SR 
   

 Podľa prognózy sa očakávalo, že bude pokračovať silný rast ekonomiky SR. V roku 

2005 sa predpokladalo mierne spomalenie dynamiky, a to zo 4,7 % v roku 2004 na 4,5 %. 

Hlavným dôvodom je, že rast v roku 2004 je podporený aj vyšším počtom pracovných dní 

s efektom na úrovni 0,2 percentuálneho bodu. Predpokladalo sa, že príspevok domáceho 

dopytu k rastu HDP sa zvýši najmä v roku 2005 pri očakávanom dočasnom zmiernení rastu 

exportu. Domáci dopyt mal byť podporený najmä rastom konečnej spotreby domácností. 

Vychádzalo sa z predpokladu, že klesajúca miera inflácie, reálny rast produktivity práce, 

klesajúce úrokové sadzby a pozitívne výsledky hospodárenia podnikov  vytvoria predpoklad 

pre reálny rast priemerných miezd, zamestnanosti a disponibilných dôchodkov. Domáci dopyt 

mal odrážať stabilný rast reálnych miezd a dôchodkov, zvyšovanie zamestnanosti 

a investičných aktivít v nadväznosti na pozitívne zmeny v podnikateľskom prostredí. 

 V januári 2004 sa uskutočnili posledné výraznejšie úpravy regulovaných cien, a preto 

by sa ich dynamika a vplyv na infláciu mali v nasledujúcich rokoch znížiť. Vývoj 

spotrebiteľských cien po roku 2004 bude naďalej  ovplyvňovať regulačný rámec Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví. Vo vývoji spotrebiteľských cien by už v rokoch 2005 až 2007 

nemalo dôjsť k výraznejším dereguláciám, ceny energií by mali odrážať len oprávnené 

náklady a primeraný zisk producentov. Na ďalší vývoj cien energií budú však naďalej pôsobiť 

ceny na svetových trhoch. S pokračujúcim procesom deregulácií a liberalizácie bude už 
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dynamika spotrebiteľských cien v rokoch 2005 až 2007 ovplyvňovaná najmä vývojom cien 

obchodovateľných tovarov a trhových služieb.    

 Vo vývoji zamestnanosti sa očakával mierny progres, a to podporou tvorby nových 

pracovných miest súvisiacich s rastom investícií, uplatňovaním aktívnej politiky trhu práce 

a relevantných reforiem. Predpokladal sa pretrvávajúci nesúlad vo vzdelanostnej štruktúre na 

strane dopytu a ponuky a regionálne rozdiely v tvorbe pracovných príležitostí. Predpokladaná 

výška priemernej evidovanej miery nezamestnanosti v roku 2005 bola 14,4 %. 

1.3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 
 

V priebehu roka 2005 Ministerstvo financií SR vypracovávalo mesačné hodnotiace 

správy o plnení štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a štvrťročné správy o vývoji rozpočtu 

verejnej správy v metodike ESA 95. Správy sa zameriavali nielen na monitorovanie príjmovej 

a výdavkovej strany rozpočtu, ale aj na možné riziká, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie 

schváleného rozpočtu.  

Štvrťročné hodnotiace správy o vývoji rozpočtu verejnej správy boli súčasťou Správy 

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

ktoré  ministerstvo pravidelne v štvrťročných intervaloch predkladalo na rokovanie vlády. 

 Správy prezentovali najnovšie výsledky analýz a prognóz makroekonomického 

a fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v roku 2005. 

Zameriavali sa najmä na monitoring a analýzu tých faktorov a zložiek verejných financií, 

ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon od  schváleného rozpočtu na rok 2005, a tak 

najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre rok 2005.  

1.4. Opatrenia prijaté na dodržanie rozpočtových zámerov na úrovni vlády SR  

a ministerstva financií 
 

 Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2005 upravovaný formou rozpočtových 

opatrení. V priebehu roka bolo vykonaných 865 rozpočtových opatrení, čo je o 96 menej ako 

v roku 2004 a o 217 menej ako v roku 2003. Z uvedeného vyplýva, že počet rozpočtových 

opatrení má klesajúcu tendenciu. Treba však konštatovať, že sa vyskytli i určité extrémy, 

napr. v rezorte Ministerstva školstva SR, ktoré malo celkove až 103 rozpočtových opatrení. V 

zásade sa medziročne znížil rozsah vstupov vlády do rozpočtu schváleného Národnou radou 
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SR, a to tak z hľadiska počtu rozpočtových opatrení, ako aj z hľadiska zmien rozpočtu v 

absolútnom vyjadrení. 

 Dôvody, ktoré viedli k vykonaniu  rozpočtových opatrení, sa dajú zhrnúť  do 

viacerých  okruhov : 

• rozpočtové opatrenia týkajúce sa plošne všetkých kapitol (valorizácia miezd, viazanie 

kapitálových výdavkov a prostriedkov EÚ z dôvodu potreby ich použitia v nasledujúcom 

roku), 

• opatrenia vyplývajúce z uznesení, resp. nariadení vlády SR (povodne, významné 

investičné akcie), 

• úpravy záväzných ukazovateľov vzhľadom na požiadavky zmien v štruktúre výdavkov 

(zmeny v rámci programovej štruktúry kapitoly, úprava v rámci bežných a kapitálových 

výdavkov). 

 V súvislosti so zabezpečením dodatočných výdavkových titulov sa prerozdelili úspory 

výdavkov v rámci jednotlivých kapitol, použili sa mimorozpočtové prostriedky, prostriedky 

štátnych finančných aktív a zvýšili sa výdavky rozpočtu o vyššie než rozpočtované príjmy, 

predovšetkým daňové. Pri realizácii týchto opatrení sa v zmysle zákona sledovala hranica 1 % 

povoleného prekročenia výdavkov.  

 Možnosti na prípadné zníženie počtu rozpočtových opatrení existujú najmä pri 

dôslednom dodržiavaní programovej štruktúry výdavkov. Vývoj rozpočtového hospodárenia 

v roku 2005 si z hľadiska dodržania základných rozpočtových vzťahov nevyžiadal vstupy 

zamerané na neprekročenie schodku štátneho rozpočtu. 
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2. Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu 
 

             Štátny rozpočet na rok 2005 vychádzal z Programového vyhlásenia vlády SR, 

predovšetkým jej finančnej politiky, ktorej hlavným cieľom je podporovať rast ekonomiky, 

smerovať k dlhodobo udržateľnej pozícii verejných financií, znižovať mieru prerozdeľovania 

prostredníctvom verejných financií a postupne sa približovať k splneniu Maastrichtských kritérií. 

Na úseku hospodárskej politiky  aj v roku 2005 bola trvale venovaná mimoriadne pozornosť 

oblasti verejných financií. Ich postupné ozdravovanie a konsolidácia sú považované za 

nevyhnutnú podmienku pre zaistenie udržateľného hospodárskeho rastu i po vstupe  Slovenskej 

republiky do Európskej únie. 

            Pri zostavení štátneho rozpočtu na rok 2005 sa vychádzalo z toho, že deficit celkových 

verejných financií je  ohraničujúcim  faktorom i pre deficit štátneho rozpočtu, a to či už na 

hotovostnom alebo akruálnom princípe.  

            Štátny rozpočet na rok 2005 bol zostavený  v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o rozpočtových pravidlách a schválený zákonom Národnej rady SR č. 740/2004 Z.z. zo dňa 

9.12.2004. Jeho príjmy sa rozpočtovali sumou 257 226,0 mil. Sk, výdavky sumou 318 749,9 mil. 

Sk a schodok sumou 61 523,9 mil. Sk.  

            Plnohodnotné začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie sa odrazilo v štátnom 

rozpočte tým, že v ňom boli obsiahnuté finančné vzťahy k rozpočtu Európskej únie,  a to ako 

očakávané rozpočtové príjmy  z rozpočtu EÚ  v celkovej výške 26 507,7 mil. Sk, tak aj na strane 

výdavkov odvody peňažných prostriedkov z vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva do 

rozpočtu  EÚ v celkovej výške 13 188,6 mil. Sk.  

            V schválenom rozpočte na rok 2005 bol v porovnaní so skutočne dosiahnutými 

výsledkami predchádzajúceho roka založený rast celkových príjmov o 14 781,6 mil. Sk a 

výdavkov o 6 017, 3 mil. Sk. Uvedená dynamika rozpočtových príjmov a výdavkov sa prejavila 

medziročným znížením schodku  o 8 764,3 mil. Sk.  

             V príjmovej časti štátneho rozpočtu  sa rozpočtovali celkové daňové príjmy  201 993,4 

mil. Sk, nedaňové príjmy mali dosiahnuť 15 613, 8 mil. Sk a granty a transfery sa rozpočtovali na 

úrovni 39 618,8 mil. Sk. Oproti predchádzajúcim rokom sa v štátnom rozpočte na rok 2005 

nerozpočtovali príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí štátu, pretože 
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podľa nových rozpočtových pravidiel sa tieto príjmy  nepovažujú za príjmy štátneho rozpočtu, 

ale za príjmy štátnych finančných aktív.    

Rozpočet daňových príjmov  vychádzal z očakávaného pozitívneho makroekonomického 

vývoja slovenskej ekonomiky  a z predpokladu nezmenenej daňovej legislatívy s výnimkou dane 

z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Rozpočet počítal s tým, že výnos  dane z príjmu 

fyzických osôb zo závislej  činnosti bude od 1.9.2005 ovplyvnený  predpokladaným zvýšením 

daňového bonusu o 50,- Sk na 450,- Sk mesačne. Toto zvýšenie daňového bonusu  malo znížiť 

výnos dane z príjmov  fyzických osôb  zo závislej činnosti. 

            V súvislosti so schváleným projektom fiškálnej decentralizácie sa v roku 2005 zmenil 

spôsob prerozdeľovania daňových príjmov medzi subjekty verejnej správy. Podielovou daňou sa 

v roku 2005 stala daň z príjmov fyzických osôb, s výnimkou príjmov vyberaných zrážkou.          

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR bol zavedený nový systém financovania obcí       

a vyšších územných celkov, ktorého podstatou je posilnenie finančnej samostatnosti územnej 

samosprávy. Schválením zákonov vzťahujúcich sa k fiškálnej decentralizácii sa dotácie              

zo štátneho rozpočtu pre miestnu samosprávu nahradili daňovými príjmami miestnej samosprávy 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Obce získavajú  70,3 %, vyššie  územné celky 23,5 %      

a štátny rozpočet 6,2 % z celkového výnosu tejto dane. V rozpočte sa počítalo zároveň s tým, že 

daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bude determinovaná vývojom zamestnanosti     

a rastom miezd.  

Na daň z príjmov fyzických osôb z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej  činnosti  a z 

prenájmu mala priaznivo vplývať daňová reforma z roku 2004 a predpoklad o rozvoji malého 

podnikania. Na rozpočtovaný výnos dane z príjmov právnických osôb malo pozitívne vplývať 

zníženie daňového zaťaženia v priebehu posledných rokov, očakávaný prílev priamych 

zahraničných investícií, relatívne nízke úrokové miery  a celková finančná konsolidácia 

podnikov. Pri kvantifikácii výnosu dane z pridanej hodnoty sa vychádzalo z tempa rastu 

nominálnej spotreby domácností, verejného sektora a taktiež z kapitálových výdavkov vlády.      

V spotrebných daniach sa predpokladalo, že ich výnos bude rásť v súlade s tempom rastu 

spotreby domácností v stálych cenách. Rozpočtovaný výnos dane z medzinárodného obchodu  a 

transakcií bol ovplyvnený vstupom Slovenskej republiky  do Európskej únie. Príjem štátneho 
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rozpočtu tvorí len podiel na vybratých finančných prostriedkoch  EÚ vo výške 25 % zo sumy  

tradičných vlastných zdrojov EÚ  pripadajúcich na dovozné clo.  

            Pri zostavení rozpočtu nedaňových príjmov sa vychádzalo z toho, že ich úroveň v 

posledných rokov je značne  stabilizovaná  a v porovnaní s predpokladanou výškou týchto 

príjmov v roku 2004 dôjde k nárastu týchto príjmov iba o 2,3 %. Tento rast príjmov štátneho 

rozpočtu mal byť dosiahnutý rastom príjmov z prostriedkov štátu na účtoch v štátnej pokladnici a 

rastom príjmov  z nových cestovných dokladov.  

            Rozpočet príjmov z grantov a transferov uvažoval  o ich vysokom medziročnom  raste. 

Tieto príjmy mali tvoriť dividendy z podnikov s majetkovou účasťou štátu a zahraničné transfery 

vo forme finančných prostriedkov, ktoré Slovenská republika môže čerpať z povstupových  

fondov EÚ. 

             Výdavková časť štátneho rozpočtu  bola určená objemom bežných výdavkov v sume  

276 975,5 mil. Sk a kapitálových výdavkov v sume 41 774,4 mil. Sk. V porovnaní                       

s dosiahnutými skutočnými výdavkami  v roku 2004  sa rozpočet celkových výdavkov 

medziročne zvýšil  o 1,9 %. V porovnaní  s predchádzajúcimi rokmi sa v štátnom rozpočte na rok 

2005 nerozpočtovali výdavky súvisiace s poskytovaním úverov, pôžičiek, účasti na majetku a na 

splácanie istín, pretože sa tieto výdavky taktiež podľa platných rozpočtových pravidiel 

nepovažujú za výdavky štátneho rozpočtu, ale za výdavky, ktoré sa môže realizovať iba zo 

štátnych finančných aktív.  

Výdavky štátneho rozpočtu boli rozpočtované so zámerom podporiť rozvojové aktivity 

vlády vyplývajúce  z jej Programového vyhlásenia  s cieľom finančne zabezpečiť najdôležitejšie 

priority v jednotlivých oblastiach.  V rámci bežných výdavkov počítal  rozpočet s prostriedkami 

na mzdy  a platy vrátane poistného  a príspevkov do poisťovní  v sume 47 331,2 mil. Sk,               

s výdavkami na nákup tovarov a služieb 41 528,0 mil. Sk, s bežnými transfermi 157 820,3 mil. 

Sk a s výdavkami súvisiacimi  so štátnym dlhom 30 296,0 mil. Sk. Na celkových kapitálových 

výdavkoch štátneho rozpočtu sa podieľali prostriedky na obstaranie kapitálových aktív sumou   

21 531,9 mil. Sk a na kapitálové transfery 20 242,5 mil. Sk. Na kapitálových výdavkoch sa mali 

podieľať prijaté prostriedky z rozpočtu EÚ  vo výške 12 374,4 mil. Sk a vlastné prostriedky 

štátneho rozpočtu vo výške  29 400,0 mil. Sk. Podstatná časť kapitálových výdavkov bola určená 

na obstaranie kapitálových aktív  v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt  a telekomunikácií SR. 
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Kapitálové transfery boli určené sektoru verejnej správy, jednotlivcom  a neziskovým 

právnickým osobám, nefinančným právnickým  a fyzickým osobám. Transfery v rámci sektora 

verejnej správy predstavovali výdavky príspevkovým organizáciám, verejným vysokým školám, 

jednotlivcom, obciam, vyšším územným celkom a podnikateľom.  

            V priebehu roka na základe jednotlivých rozpočtových opatrení vyplývajúcich zo zákona 

o rozpočtových pravidlách a na základe  zmocnenia daného ministrovi financií v zákone               

o  štátnom rozpočte na rok 2005, došlo k úprave schválených príjmov a výdavkov štátneho 

rozpočtu. Na základe týchto úprav sa pôvodne schválené celkové príjmy štátneho rozpočtu 

 upravili na sumu  247 643,1 mil. Sk a celkové výdavky  na 296 315,2 mil. Sk. Pôvodný schodok 

schválený Národnou radou SR sa znížil na úroveň 48 672,1 mil. Sk. Vo vzťahu k takto 

upraveným hodnotám je v ďalších častiach tohto materiálu vykonané hodnotenie rozpočtových 

výsledkov. 

            V skutočnosti   boli rozhodujúce druhy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu                  

v porovnaní s ukazovateľmi štátneho rozpočtu stanovenými  zákonom a úpravami vykonanými    

v priebehu roka splnené takto (v mil. Sk): 

Rozpočet     2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel     
4 - 3 

Index 
2005/2004   
4/1*100 Príjmy/Výdavky 

1 2 3 4 5 6 7 

Príjmy spolu 242 444,4 257 226,0 247 643,1 258 694,0 104,5 11 050,9 106,7

v tom:         

daňové 209 458,5 201 993,4 204 247,6 222 573,6 109,0 18 326,0 106,3

nedaňové 21 054,7 15 613,8 16 585,6 21 242,2 128,1 4 656,6 100,9

granty a transfery 9 668,6 39 618,8 26 809,9 14 878,2 55,5 -11 931,7 153,9

príjmy zo splác. úverov 
a pôžičiek a z  predaja 
majetkových účastí 

2 262,6   x x  x  x x x 

Výdavky spolu 312 732,6 318 749,9 296 315,2 292 580,3 98,7 -3 734,9 93,6

v tom:         

bežné 263 858,3 276 975,5 265 399,1 261 087,6 98,4 -4 311,5 98,9

kapitálové 31 292,4 41 774,4 30 916,1 31 492,7 101,9 576,6 100,6
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poskytovanie úverov 
a pôžičiek, účasť na 
majetku a splác. istiny 

12 566,3   x x  x  x x x

prevod prostriedkov 5 015,6   x x  x                x x x

Prebyt.(+), schodok(-) -70 288,2 - 61 529,9 - 48 672,0 - 33 886,3 69,6 14 785,8 48,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

            Skutočné celkové príjmy štátneho  rozpočtu dosiahli výšku 258 694,0 mil. Sk a boli         

o  1 468,0 mil. Sk vyššie než pôvodne schválený rozpočet a o 11 050,9 mil. Sk  vyššie než bol 

upravený rozpočet. Celkové príjmy štátneho rozpočtu vzrástli oproti roku 2004 o 16 249,6 mil. 

Sk, t. j. o 6,7 % . 

           Skutočné celkové výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške  292 580,3 mil. Sk a 

boli o 26 169,6 mil. Sk nižšie než zákonom schválený rozpočet a o 3 734,9 mil. Sk nižšie  oproti 

upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2004 sa výdavky štátneho rozpočtu medziročne 

znížili o 20 152,3 mil. Sk, t. j. o 6,4 %.  

            Hospodárenie štátneho rozpočtu sa v roku 2005 skončilo so schodkom 33 886,3 mil. 

Sk.  Výsledný schodok je o 27 637,6 mil. Sk nižší než bol schválený zákonom a o 14 785,8 mil. 

Sk nižší oproti upravenému rozpočtu. Medziročne poklesol schodok  štátneho rozpočtu o 36 

401,9 mil. Sk a  dosiahol  iba 48,2 % zo schodku vykázaného v roku 2004. Na jeho znížení sa 

podieľa vyššie inkaso rozpočtových príjmov vo výške 16 249,6 mil. Sk a nižšie čerpanie 

výdavkov v rozsahu o 20 152,3 mil. Sk. Podrobnejšie  hodnotenie jednotlivých príjmov               

a výdavkov  štátneho rozpočtu s rozborom ich vplyvov na dosiahnutý schodok za rok 2005  je 

uvedené v nasledujúcej časti tejto správy.  

 
  2.1. Príjmy  štátneho rozpočtu 

 

Celkové  príjmy štátneho rozpočtu na rok  2005 sa rozpočtovali vo výške  257 226,0 mil. 

Sk,  z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 26 507,7 mil. Sk. Takto schválené celkové príjmy boli 

vyššie oproti rozpočtovaným príjmom štátneho rozpočtu v roku 2004 o 25 268,5 mil. Sk, t. j.       

o 10,9 % a oproti  skutočne  dosiahnutým príjmom o 14 781,6 mil. Sk, t. j. o 6,1 %. 

            Vo vzťahu k skutočne  dosiahnutým výsledkom za  rok 2004  sa rozpočet na rok 2005      

v daňových príjmoch znížil o 7 465,1 mil. Sk a v nedaňových príjmoch o 5 440,9 mil. Sk. Na 
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druhej strane došlo v roku 2005  k nárastu rozpočtových príjmov v rozpočtovej kategórii  grantov 

a transferov o 29 950,2 mil. Sk. 

            Rozpočet počítal na príjmovej  strane s inkasom daňových príjmov vo výške  201 993,4 

mil. Sk, čo predstavuje až  78,5 %  z celkových príjmov štátneho rozpočtu. Nedaňové  príjmy sa 

rozpočtovali vo výške 15 613,8 mil. Sk a príjmy z grantov a transferov vo výške 39 618,8 mil. 

Sk.  

            V priebehu roka 2005  boli v schválenom rozpočte  príjmov uskutočnené niektoré úpravy 

vyplývajúce z rozhodnutí vlády  a Ministerstva financií SR. Vykonanými rozpočtovými 

opatreniami sa zákonom stanovené príjmy vo výške  257 226,0 mil. Sk  znížili na  247 643,1 mil. 

Sk,  t. j.  o 9 582,9 mil. Sk. Úprava  príjmov štátneho rozpočtu  bola vykonaná  v daňových 

príjmoch, ktoré boli zvýšené  o 2 254,2 mil. Sk,  a to predovšetkým zvýšením dane z príjmov  od 

právnických osôb. Nedaňové príjmy boli zvýšené o 971,8 mil. Sk. Ďalšia významná úprava 

štátneho rozpočtu bola vykonaná znížením príjmov  z grantov a transferov  vo výške  12 808,9 

mil. Sk. Tieto príjmy boli v upravenom rozpočte objektivizované  vo väzbe  na reálne možnosti 

čerpania prostriedkov zo všeobecného rozpočtu EÚ do konca  roka 2005 podľa jednotlivých 

projektov.  

            Rozhodujúce príjmy štátneho rozpočtu za rok 2005  v porovnaní s výškou schválenou 

zákonom o štátnom rozpočte a upravenou výškou na základe vykonaných  rozpočtových opatrení 

boli splnené nasledovne (v mil. Sk) :  

Rozpočet  2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.     
4/3*100 

Rozdiel      
4 – 3 

Index 
2005/2004   
4/1*100 Príjmy 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Daňové príjmy 209 458,5 201 993,4 204 247,6 222 573,6 109,0 18 326,0 106,3

Dane z príjmov a kapitálového 
majetku 60 581,4 38 523,5 40 777,7 48 729,1 119,5 7 951,4 80,4

Dane z majetku 2 734,6 0,0 0,0 966,2 x 966,2 35,3

Dane za  tovary a služby 144 271,8 162 741,9 162 741,9 172 363,6 105,9 9 621,7 119,5

Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 1 870,7 728,0 728,0 514,7 70,7 -213,3 27,5
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B. Nedaňové príjmy 21 054,7 15 613,8 16 585,6 21 242,2 128,1 4 656,6 100,9

Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 1 301,7 1 062,7 1 194,8 1 631,3 136,5 436,5 125,3

Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 9 083,0 7 220,7 7 534,0 8 648,0 114,8 1 114,0 95,2

Kapitálové príjmy 279,4 97,3 299,6 566,1 189,0 266,5 202,6

Úroky z tuzemských úverov, 
pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 2 460,6 3 446,3 3 439,4 3 375,3 98,1 -64,1 137,2

Úroky zo zahraničných úverov, 
pôžičiek, NFV a vkladov  119,2 60,1 60,1 46,5 77,4 -13,6 39,0

Iné nedaňové príjmy 7 810,8 3 726,7 4 057,7 6 975,0 171,9 2 917,3 89,3

C. Granty a transfery 9 668,6 39 618,8 26 809,9 14 878,2 55,5 -11 931,7 153,9

D. Príjmy zo splácania 
úverov, pôžičiek a z preda- 
ja účastí 

2 262,6   x x    x x x x

Príjmy z domácich úverov 
a pôžičiek – istín 1 962,6   x   x   x x x x

Príjmy zo zahraničných úverov 
a pôžičiek - istín 0,0   x   x   x x x x

Príjmy z predaja účastí 300,0   x   x   x x x x

Príjmy spolu 242 444,4 257 226,0 247 643,1 258 694,0 104,5 11 050,9 106,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

            Celkové skutočné príjmy štátneho rozpočtu za rok 2005  vo výške  258 694,0 mil. Sk 

prekročili úroveň  schváleného rozpočtu o 1 468,0 mil. Sk, t. j. o 0,6 %. Vo vzťahu k upravenému 

rozpočtu boli prekročené o 11 050,9 mil. Sk, t. j.  o 4,5 %. Celkové príjmy medziročne vzrástli     

o 16 249,6 mil. Sk, t, j. o 6,7 %. 

Rozhodujúci vplyv na plnenie  celkových rozpočtovaných príjmov mali daňové                

a nedaňové príjmy. Daňové príjmy vo výške 222 573,6 mil. Sk prekročili úroveň schváleného 

rozpočtu o 20 580,2 mil. Sk a upraveného rozpočtu o 18 326,0 mil. Sk. 

Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli  21 242,2 mil. Sk a boli vyššie o 5 628,4 mil. 

Sk oproti schválenému rozpočtu a o 4 656,6 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu. Príjmy              

z grantov a transferov  dosiahli 14 878,2 mil. Sk. Výrazný výpadok týchto príjmov oproti 

schválenému rozpočtu bol z dôvodu výrazne nižšieho čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ          

o 12 638,4 mil. Sk a neprevedenia prostriedkov štátnych finančných aktív v rozpočtovanej výške 
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13 000,0 mil. Sk do príjmov do štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole  Všeobecná pokladničná 

správa.  

  
2.1.1. Daňové príjmy 

 Daňové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtovali sumou 201 993,4 mil. Sk, ktorá sa 

úpravou rozpočtu v priebehu roka zvýšila na 204 247,6 mil. Sk. Skutočné daňové príjmy štátneho 

rozpočtu za rok 2005 boli vo výške 222 573,6 mil. Sk, čo predstavuje ročné plnenie schváleného 

rozpočtu na 110,2 %. V porovnaní s rokom 2004 boli celkové daňové príjmy vyššie o 13 115,1 

mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 6,3%. Najvýraznejší podiel na prekročení 

rozpočtovaných príjmov má daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty a spotrebné 

dane, najmä spotrebná daň z tabakových výrobkov. Rozpočet sa nenaplnil pri dani z príjmov 

vyberanej zrážkou a daní z medzinárodného obchodu a transakcií.  

 Zámery daňovej reformy, ktoré sledovali  presunúť daňové zaťaženie od zdaňovania 

výroby smerom k zdaňovaniu spotreby, sa plne prejavili aj v roku 2005. V roku 2005 tvorí podiel 

nepriamych daní (DPH, spotrebné dane) na celkových daňových príjmoch 77,5 %, pričom v roku 

2004 to bolo 68,3 % a v roku 2003 predstavoval 61,0 %. Priame dane na celkových daňových 

príjmoch majú klesajúci trend. V roku 2005 ich podiel na celkových daňových príjmoch bol    

21,9 %, zatiaľ čo v roku 2004 to bolo 28,9 % a v roku 2003 až 35,0 %. 

 Súhrnný   prehľad  o  plnení  daňových  príjmov  poskytuje  tento prehľad (v mil. Sk): 

Rozpočet     2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel    
4 - 3 

Index 
2005/2004   
4/1*100 

Druh daňových 
príjmov 

1 2 3 4 5 6 7 

Dane z príjmov a kapitá-
lového majetku 60 581,4 38 523,5 40 777,7 48 729,1 119,5 7 951,4 80,4

Daň z príjmov fyz. osoby 25 253,4 2 057,4 2 057,4 2 792,8 135,7 735,4 11,1

Daň z príjmov práv. osoby 29 653,3 30 066,1 32 320,3 42 080,9 130,2 9 760,6 141,9

Daň z príjmov vyberaná 
zrážkou 5 674,7 6 400,0 6 400,0 3 855,4 60,2 -2 544,6 67,9

Dane  z majetku 2 734,6 0,0 0,0 966,2 x 966,2 35,3

Dane za tovary a služby 144 271,8 162 741,9 162 741,9 172 363,6 105,9 9 621,7 119,5

Daň z pridanej hodnoty 99 575,6 117 338,7 117 338,7 122 429,1 104,3 5 090,4 123,0
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Spotrebné dane 43 400,5 45 371,2 45 371,2 49 997,6 110,2 4 626,4 115,2

Dane z používania tovarov 
a z povolenia na výkon 
činnosti 

1 295,7 32,0 32,0 -63,1 -197,2 -95,1 -4,9

Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 1 870,7 728,0 728,0 514,7 70,7 -213,3 27,5

Dovozné clo 1 600,8 0,0 0,0   33,5 x  33,5  2,1

Dovozná prirážka 15,2 0,0 0,0 6,9 x 6,9 45,4

Podiel na vybratých 
finančných prostriedkoch 254,7 728,0 728,0 474,0 65,1 -254,0 186,1

Ostatné colné príjmy 0,0 0,0 0,0 0,3 x 0,3 x

Daňové príjmy s p o l u 209 458,5 201 993,4 204 247,6 222 573,6 109,0 18 326,0 106,3

 
Poznámka: Vo výnose dane z príjmov právnických osôb 42 080,9 mil. Sk je zahrnutých aj 11,8 mil. Sk dane 
z príjmov právnických osôb z odvodovej sústavy platnej do roku 1992, výnos DPH 122 429,1 mil. Sk obsahuje aj 5,1 
mil. Sk dane z obratu platnej do konca roku 1992 a výnos  daní z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 
zahrnuje aj daň z motorových vozidiel -65,2 mil. Sk platnú do roku 1992.  
 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

2.1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 

Dane z príjmov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 38 523,5 mil. Sk 

a rozpočtovým opatrením sa zvýšili na 40 777,7 mil. Sk. Skutočný výnos vo výške 48 729,1 mil. 

Sk prekročil upravený rozpočet o 7 951,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 119,5 %. 

 Daň z príjmov fyzickej osoby sa rozpočtovala vo výške 33 184,4 mil. Sk, z toho 

príjmy zo závislej činnosti tvorili 29 785,6 mil. Sk a príjmy z podnikania 3 398,8 mil. Sk. 

Fiškálnou decentralizáciou sa stanovilo, že z celkového výnosu dane z príjmov fyzickej osoby 

bude 6,2% príjmom štátneho rozpočtu a zvyšných 93,8% z výnosu dane bude príjmom obcí 

a vyšších územných celkov. Na základe toho boli príjmy štátneho rozpočtu z dane z príjmov 

fyzickej osoby rozpočtované v sume 2 057,4 mil. Sk. 
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                                (v mil. Sk) 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený

Skutočnosť 
2005 Rozdiel 

Druh dane 
1 2 3 4 4 – 3 

Daň z príjmov fyzickej osoby 31 892,2 33 184,4 33 184,4 40 117,1 6 932,7
v tom:       
 - zo závislej činnosti 29 953,0 29 785,6 29 785,6 33 430,4 3 644,8
 - z podnikania 3 702,0 3 398,8 3 398,8 6 686,7 3 287,9
Výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve 8 401,5 31 127,0 31 127,0 37 324,3 6 197,3

Príjem ŠR z výnosu DPFO 25 253,5 2 057,4 2 057,4 2 792,8 735,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Skutočný výnos dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2005 bol 40 117,1 mil. Sk, čo je 

o 6 932,7 mil. Sk viac ako sa rozpočtovalo. Výnos zo závislej činnosti bol vo výške 33 430,4 mil. 

Sk a výnos z podnikania 6 686,7 mil. Sk. Z celkového výnosu DPFO bolo príjmom štátneho 

rozpočtu 2 792,8 mil. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom o 735,4 mil. Sk viac. Z redistribúcie 

celoštátneho výnosu tejto dane medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy 

vznikol k 31.12.2005 nedoplatok štátneho rozpočtu voči rozpočtom územnej samosprávy vo 

výške 302,6 mil. Sk, ktorý sa na základe príslušného právneho predpisu vysporiada v rámci 

finančného zúčtovania do 31.3.2006. Z hľadiska príjmu štátneho rozpočtu z dane z príjmov 

fyzickej osoby nastala zmena oproti roku 2004 v tom, že zatiaľ čo v roku 2004 bola zákonom 

o štátnom rozpočte pre obce a VÚC určená fixná čiastka dotácií, na základe ktorej sa previedlo 

do ich rozpočtov 8 401,5 mil. Sk, v roku 2005 nábehom fiškálnej decentralizácie sa previedlo 

z tejto podielovej dane do ich rozpočtov 37 324,3 mil. Sk. Z toho dôvodu sa aj medziročne znížil 

príjem štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzickej osoby o 22 460,7 mil. Sk.   

Vyšší výnos dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti tak na úrovni verejnej 

správy ako aj na úrovni štátneho rozpočtu je spôsobený najmä výrazne vyšším rastom mzdovej 

bázy. Pri tvorbe rozpočtu sa predpokladal rast mzdovej bázy na úrovni 7,2 %, podľa aktuálnych 

odhadov dosiahol rast hodnotu 11,2 %. 

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 

činil 6 686,7 mil. Sk. Je to o 3 287,9 mil. Sk viac, než sa rozpočtovalo, čo znamená plnenie na 

196,7 %. Medziročne bol výnos vyšší o 2 984,7 mil. Sk, t.j. o 80,6 %. Tento nárast výnosu bol 

ovplyvnený: 
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     • zvýšenými úhradami vyrovnania dane po podaní daňového priznania v mesiace marec 

(medziročne trojnásobne) z dôvodu zvýšenia hranice daňovej povinnosti, z ktorej sa stanovujú 

a platia preddavky na daň. Z toho dôvodu sa znížil počet daňovníkov, ktorí platili preddavky na 

daň v roku 2004 a tým bol vyšší výnos z vyrovnania dane v roku 2005; 

     • vyššími úhradami daňových povinností z príjmov z predaja cenných papierov, výplat 

podielov na zisku – dividend, ktoré boli v minulosti zdaňované zrážkovou daňou; 

     • zvýšením počtu živnostníkov a s tým súvisiace pozitívne plnenie tejto dane. 

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov bola 

daňovým subjektom k 31.12.2005 vrátená suma daňového bonusu vo výške 821,0 mil. Sk, čo je 

medziročne viac o 570,0 mil. Sk.  

 Daň z príjmov právnickej osoby  sa rozpočtovala vo výške 30 066,1 mil. Sk, 

v priebehu roka sa v dôsledku rozpočtových opatrení upravila na 32 320,3 mil. Sk. Skutočný 

výnos  dosiahol 42 080,9 mil. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 130,2 % a jeho prekročenie 

o 9 760,6 mil. Sk. V medziročnom porovnaní sa výnos z dane z príjmov právnickej osoby zvýšil 

o 41,9 %, v porovnaní s rokom 2004 bol výnos vyšší o 12 427,6 mil. Sk. V roku 2005 

zaznamenal štátny rozpočet výnos z daní platných do roku 1992 v sume 11,8 mil. Sk. 

Dôvodom vyššieho plnenia dane z príjmov právnickej osoby než sa rozpočtovalo bol 

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

zahraničných investícií, pokračujúci pokles úrokových sadzieb a zlepšujúce sa podnikateľské 

prostredie sa rovnako podieľali na výnose dane z príjmov právnickej osoby.  

Daňová povinnosť za rok 2004 je splatná v roku 2005, tá však nebola príčinou vysokého 

medziročného rastu celkového hotovostného výnosu dane (34,4 %). Hlavnou príčinou boli nižšie 

platené preddavky v roku 2004, ktoré sa potom automaticky premietli do vyššieho vyrovnania 

a preddavkov v roku 2005. Inak povedané, podniky sa rozhodli platiť nižšie preddavky na daň 

v roku 2004, ako im vyplývalo z daňovej povinnosti za rok 2003, čo im legislatíva umožňuje, 

pretože sa tým poistili voči očakávanému, respektíve možnému poklesu daňovej povinnosti 

z dôvodu zníženia sadzby dane. Základ dane vzrástol v roku 2005 medziročne o 28,5%, zatiaľ čo 

daňová povinnosť iba mierne klesla (0,5 %) oproti predchádzajúcemu roku (zmenou sadzby 

dane). Vysoké vyrovnanie dane (rozdiel medzi daňovou povinnosťou a nízkou platbou 

preddavkov) sa premietlo do vysokého hotovostného výnosu v roku 2005. 

 17



V roku 2005 mali fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať 2 % z odvedenej dane na 

verejnoprospešný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených 930,7 mil. Sk, z toho 

fyzické osoby poukázali 312,4 mil. Sk a právnické osoby 618,3 mil. Sk. Tieto finančné 

prostriedky nie sú súčasťou príjmov štátneho rozpočtu. Vratky prostriedkov poukázaných na 

verejnoprospešný účel boli vo výške 0,3 mil. Sk. 

 Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa rozpočtovala sumou 6 400,0 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahla 3 855,4 mil. Sk. Rozpočtovaný výnos sa naplnil len na 60,2 %. Plnenie 

tejto dane je nižšie v porovnaní s rokom 2004 o 1 819,3 mil. Sk, t.j. o 32,1 %. 

Nízky výnos tejto dane je zapríčinený poklesom úrokových sadzieb bankového sektoru. 

Medziročné znižovanie výnosu od roku 2004 je zapríčinené aj legislatívnymi zmenami od 

1.1.2004. Okrem iných, výnosy z dlhopisov a z podielov na zisku obchodných spoločností nie sú 

už zdaňované daňou vyberanou zrážkou, ale vstupujú do základu dane právnických, resp. 

fyzických osôb. 

Najvyšší podiel na plnení príjmov pri dani vyberanej zrážkou majú daňové subjekty 

v pôsobnosti pracovísk Daňového riaditeľstva SR v Bratislave (resp. daňového úradu pre vybrané 

daňové subjekty) z dôvodu centralizácie administratívnych a riadiacich činností finančných 

inštitúcií na ústredí v hlavnom meste SR Bratislave. Z hľadiska sektorov sa rozhodujúcim 

podielom na príjmoch dane vyberanej zrážkou podieľa bankový sektor (70,0 %), zvyšných 30,0 

% pripadá na nebankové subjekty.  

2.1.1.2. Dane z majetku 

Vzhľadom na to, že daň z prevodu a prechodu nehnuteľností bola k 1.1.2005 legislatívne 

zrušená a dane z dedičstva a z darovania boli zrušené už o rok skôr, nerozpočtoval sa na rok 2005 

žiadny výnos z týchto daní. Napriek tomu plynuli do štátneho rozpočtu ešte dobiehajúce príjmy. 

Celkovo prišlo na účet štátneho rozpočtu 966,2 mil. Sk. Z toho najväčší podiel tvorila daň 

z prevodu a prechodu nehnuteľností vo výške 941,4 mil. Sk. 

Výnos jednotlivých druhov majetkových daní v porovnaní s rozpočtom bol nasledovný (v 

mil. Sk): 
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Skutočnosť 
2004 

Rozpočet 
2005 

Skutočnosť 
2005 Rozdiel Index Druh dane 

1 2 3 3 - 1 3/1 
Dane z dedičstva a darovania 122,5 0,0 24,8 -97,7 20,2
Daň z prevodu a prechodu 
nehnuteľností 2 612,1 0,0 941,4 -1 670,7 36,8

Majetkové dane spolu 2 734,6 0,0 966,2 -1 768,4 35,3

      Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.1.1.3. Domáce dane na tovary a služby 

Domáce dane na tovary a služby majú na celkových daňových príjmoch najvyšší podiel. 

Rozpočtovali sa sumou 162 741,9 mil. Sk a ich skutočne dosiahnutá výška 172 363,6 mil. Sk 

predstavuje plnenie rozpočtu na 105,9 %. V porovnaní s rokom 2004 je ich výnos vyšší 

o 28 091,8 mil. Sk, t.j. o 19,5 %. 

 Daň z pridanej hodnoty sa rozpočtovala sumou 117 338,7 mil. Sk a jej skutočné 

inkaso 122 429,1 mil. Sk predstavuje plnenie na 104,3 %. Skutočný výnos z tejto dane bol 

o 5 090,4 mil. Sk vyšší než sa rozpočtovalo a o 22 853,5 mil. Sk (22,9 %) vyšší než v roku 2004. 

V inkase dane 122 429,1 mil. Sk je zahrnutých aj 5,1 mil. Sk dobehu nepriamych daní 

z predchádzajúcej daňovej sústavy platnej do konca roku 1992. Medziročný nárast v roku 2005 

bol najvyšší za posledných šesť rokov, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu: 

      

Rozpočet Plnenie 
Rok mil. Sk medziročný 

index mil. Sk medziročný 
index 

2000 62 900 x 70 587 x
2001 64 950 1,03 73 567 1,04
2002 82 000 1,26 82 241 1,12
2003 99 400 1,21 83 795 1,02
2004 97 700 0,98 99 576 1,19
2005 117 339 1,20 122 429 1,23

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Na výnos DPH nevplývali v roku 2005 významne žiadne legislatívne zmeny. Bol 

ovplyvnený jedine vývojom makroekonomického prostredia, najmä pozitívnym vývojom 

spotrebných výdavkov domácností. 
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Plnenie príjmov štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty daňovými a colnými úradmi 

bolo nasledovné (v mil. Sk): 

 
 1.1. – 31.12. 2004 1.1. – 31.12. 2005 Rozdiel 2005 - 2004 

Daňové úrady 27 327,6 80 557,4 53 229,8
Colné úrady 72 248,0 41 866,6 -30 381,4
Spolu 99 575,6 122 424,0 22 848,4

      
     Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

Daňová správa vybrala na DPH 80 557,4 mil. Sk a colná správa 41 866,6 mil. Sk. Podiel 

plnenia príjmov daňovou a colnou správou je v porovnaní  s vývojom v predchádzajúcich rokoch 

zmenený z dôvodu prechodu správy daní z colných úradov na daňové úrady pri transakciách 

s krajinami EÚ od 1.5.2004. Preto sa výber daní daňovou správou medziročne zvýšil (o 53 229,8 

mil. Sk) a výber daní colnou správou sa medziročne znížil (o 30 381,4 mil. Sk). 

 Daňové úrady vybrali na DPH spolu 182 644,4 mil. Sk (vrátane splátok dane z minulých 

rokov vo výške 5,1 mil. Sk), čo je medziročne viac o 60 493,4 mil. Sk. Formou vratiek 

nadmerných odpočtov vrátili daňovým subjektom 102 081,9 mil. Sk, o 7 258,5 mil. Sk viac ako 

v roku 2004. 

 Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 45 371,2 mil. Sk, skutočný výnos dosiahol 

49 997,6 mil. Sk, teda o 4 626,4 mil. Sk viac ako bolo rozpočtované. Medziročne došlo k nárastu 

výnosu zo spotrebných daní o 6 597,1 mil. Sk, t.j. o 15,2 %. Z hľadiska jednotlivých druhov 

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

Rozpočet     2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel    
4 - 3 

Index 
2005/2004   
4/1*100 

Druh spotrebnej 
dane 

1 2 3 4 5 6 7 

z minerálnych olejov 29 595,0 30 900,9 30 900,9 31 589,5 102,2 688,6 106,7

z liehu  3 877,1 3 145,3 3 145,3 5 094,1 162,0 1 948,8 131,4

z piva 2 041,1 1 893,1 1 893,1 1 992,1 105,2 99,0 97,6

z vína 118,2 119,9 119,9 127,7 106,5 7,8 108,0
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z tabaku a tabakových 
výrobkov 7 769,1 9 312,0 9 312,0 11 194,2 120,2 1 882,2 144,1

S p o l u 43 400,5 45 371,2 45 371,2 49 997,6 110,2 4 626,4 115,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2005 nedošlo ku žiadnym legislatívnym úpravám, ktoré by mali vplyv na predmet 

a mieru zdanenia. Napriek tomu výnos daní v roku 2005 bol ovplyvnený legislatívnymi úpravami 

prijatými ešte v roku 2004, ako aj legislatívnou úpravou, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2006.  

V prvom prípade bol výnos spotrebnej dane z liehu pozitívne ovplyvnený uplatňovaním 

smernice č. 92/12/EHS od mája 2004. Dôsledkom prísnejšieho dohľadu nad daňovými skladmi 

došlo k výraznému zníženiu nelegálnej výroby a distribúcie liehových produktov. V čase 

prípravy rozpočtu na rok 2005 nebolo možné spoľahlivo kvantifikovať trvalý prínos zavedenia 

tejto smernice do praxe, a preto sa prijal konzervatívny prístup. 

V druhom prípade bol výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov pozitívne 

ovplyvnený sumou minimálne 330 mil. Sk z dôvodu predzásobenia sa cigaretami pred 

účinnosťou nových sadzieb platných od 1.1.2006. V čase prípravy rozpočtu sa so zvyšovaním 

spotrebnej dane z cigariet od 1.1.2006 neuvažovalo, a preto rozpočet na rok 2005 neuvažoval 

s predzásobením.  

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

olejov, prešla od 1. mája 2004 pod colné úrady aj správa zostávajúcich štyroch spotrebných daní. 

Daňové úrady preto v roku 2005 vyberali len dobehy a nedoplatky z minulých rokov.  

Výber spotrebných daní na daňových a colných úradoch v rokoch 2004 – 2005 (mil. Sk) 

 2004 2005 Rozdiel 

Daňové úrady 3 550,0 10,8 -3 539,2
Colné úrady 39 850,5 49 986,9 10 136,4

Spotrebné dane spolu 43 400,5 49 997,7 6 597,2

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne vyšší o 1 994,5 mil. Sk 

a dosiahol 31 589,5 mil. Sk. Výnos dane bol v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2005, 
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vyšší výnos v sume 688,6 mil. Sk je dôsledkom lepšieho makroekonomického scenára ako bolo 

uvažované v rozpočte (najmä rastu spotreby domácností a rastu reálnych príjmov). 

Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne  vyšší o 1 217,0 mil. Sk a oproti rozpočtu 

vyšší až o 1 948,8 mil. Sk. Pozitívny vývoj spotrebnej dane z liehu, ktorej výnos dlhé roky 

odrážal klesajúcu legálnu spotrebu liehu a liehových produktov, je možné pripísať už 

spomínanému zavedeniu smernice EÚ v máji 2004. Sprísnenie kontrol colnými úradmi viedlo     

k nárastu legálnej spotreby, a tým aj k podstatnému nárastu výnosu tejto dane, až o 31,4% oproti 

roku 2004. Keďže rozpočet na rok 2005 sa zostavoval na jeseň 2004, nebolo možné v takom 

krátkom horizonte vyhodnotiť trvalé prínosy zavedenia smernice EÚ a nebola známa ani 

skutočnosť za rok 2004. Pri tvorbe rozpočtu sa preto prijal konzervatívny prístup. 

Opačný vývoj nastal pri výnose spotrebnej dane z piva. Napriek tomu, že dosiahnutá 

skutočnosť prevýšila rozpočet o 99 mil. Sk, v porovnaní s rokom 2004 došlo k poklesu výnosu 

o 49 mil. Sk (-2,4%). Spotreba piva je ovplyvnená viacerými faktormi. Keďže sadzby spotrebnej 

dane sa zvyšovali len v auguste 2003 (pred 2,5 rokmi) a vývoj makroekonomických veličín je 

výrazne pozitívny, spotreba je ovplyvnená viac zmenou štruktúry spotreby konzumentov (napr.    

v prospech tichého vína ako substitútu, čo sa vo výnose dane neodrazí, keďže tiché víno nie je 

zaťažené spotrebnou daňou) alebo chladným počasím v letných mesiacoch počas posledných 

dvoch rokov.  

Spotrebná daň z vína je malá daň, keďže sa zdaňuje len šumivé víno. Pravdepodobne rast 

reálnych príjmov domácností spôsobuje mierny medziročný nárast spotreby šumivého vína a aj 

výnosu tejto dane. 

Výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov bol medziročne vyšší o 3 425,1 

mil. Sk a oproti rozpočtu o 1 882,2 mil. Sk (+20%). Spotrebná daň z tabakových výrobkov je vo 

výraznej miere ovplyvnená spotrebou nelegálne distribuovaných cigariet. Napríklad v roku 2004 

sa výnos dane zvýšil v porovnaní s rokom 2003 len o 8% ako dôsledok poklesu spotreby legálne 

zdanených cigariet. Pozitívny makroekonomický vývoj, rast spotreby a reálnych príjmov 

domácností priniesol v roku 2005 pozitívne výsledky. Vyššie príjmy domácností sa premietli do 

nárastu spotreby legálnych cigariet, a tým aj do prudkého nárastu výnosu dane medziročne až       

o 44%. Vývoju na trhu s cigaretami pomohlo aj zavedenie lacnejších značiek cigariet tabakovými 

firmami, čím mohli viac konkurovať lacným nezdaneným cigaretám. Podstatnú rolu tiež zohrali 
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kroky colných úradov proti pašovaniu cigariet z Ukrajiny. Navyše december 2005 už bol 

ovplyvnený predzásobením z dôvodu zvyšovania sadzieb od 1.1.2006, čo prinieslo dodatočný 

výnos v sume minimálne 330 mil. Sk. 

 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli rozpočtované 

sumou 32 mil. Sk, z toho daň z úhrad za dobývací priestor tvorila 2,0 mil. Sk a daň z úhrad za 

uskladňovanie plynov alebo kvapalín 30 mil. Sk. Avšak od 1.1.2005 sa stanovilo, že daň z úhrad 

za uskladnenie plynov alebo kvapalín nebude príjmom štátneho rozpočtu, ale príjmom 

Environmentálneho fondu. Preto skutočný príjem štátneho rozpočtu z daní z úhrad za dobývací 

priestor dosiahol v roku 2005 sumu 2,1 mil. Sk, ale daň z motorových vozidiel vykazuje zápornú 

hodnotu 65,2 mil. Sk, takže dane z používania a z povolenia na výkon činnosti ovplyvnili príjmy 

štátneho rozpočtu záporným výsledkom 63,1 mil. Sk. 

2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

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

728,0 mil. Sk. V skutočnosti sa dosiahol celkový výnos 514,7 mil. Sk, čo predstavuje plnenie 

štátneho rozpočtu na 70,7 %. V porovnaní s rokom 2004, kedy sa do štátneho rozpočtu odviedli 

finančné prostriedky vo výške 1 870,7 mil. Sk bol výnos nižší o 1 356,0 mil. Sk. Medziročný 

pokles výnosu súvisí so skutočnosťou, že clo z dovozu sa odvádzalo v plnej výške do štátneho 

rozpočtu SR len za prvé štyri mesiace roku 2004, kedy Slovenská republika ešte nebola členom 

Európskej únie.  

Prehľad o výnosoch jednotlivých daní patriacich do tejto skupiny prezentuje nasledujúca 

tabuľka (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
rozpočtu Rozdiel 

Index 
2005/2004
4/1*100 Druh daňových príjmov 

1 2 3 4 4 / 3 4 - 3 4 / 1 

Dovozné clo 1 600,8 0,0 0,0 33,5 x 33,5       2,1

Dovozná prirážka 15,2 0,0 0,0 6,9 x 6,9 45,4

Podiel na vybratých 
finančných prostriedkoch 254,7 728,0 728,0 474,0 65,1 -254,0 186,1

Ostatné colné príjmy  0,0 0,0 0,0 0,3 x 0,3 x
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií  1 870,7 728,0 728,0 514,7 70,7 -213,4 27,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch vo výške 474,0 mil. Sk bol 

v porovnaní s rozpočtom o 254,0 mil. Sk nižší, čím sa rozpočet naplnil len na 65,1 %. 

 Súčasťou daní z medzinárodného obchodu a transakcií je aj výnos z dovozného cla          

vo výške 33,5 mil. Sk. Ide o úhradu nedoplatkov za obdobie od 1.1.2004 do vstupu Slovenskej 

republiky do EÚ dňom 1.5.2004. Z dovoznej prirážky sa získalo 6,9 mil. Sk. V tomto prípade je 

to úhrada nedoplatkov za predchádzajúce obdobia, nakoľko táto daň bola od 1.1.2001 zrušená. 

Sumou 0,3 mil. Sk prispeli do štátneho rozpočtu ostatné colné príjmy. 

2.1.2. Nedaňové príjmy 

 Celkové nedaňové príjmy sa v roku 2005 rozpočtovali vo výške 15 613,8 mil. Sk. Pôvodný 

rozpočet sa úpravami vykonanými na základe rozpočtových opatrení zvýšil na 16 585,6 mil. Sk. 

Podiel týchto príjmov na celkových rozpočtových príjmoch štátneho rozpočtu je relatívne malý 

z dlhodobého hľadiska sa pohybuje na úrovni 6 %.  Kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne 

príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových organizácií, príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, 

predaja majetku, administratívnych a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne. 

V roku 2005 mali najväčší podiel na celkových nedaňových príjmoch administratívne a iné 

poplatky a platby.  

 V skutočnosti dosiahli nedaňové príjmy 21 242,2 mil. Sk, čím sa pôvodný schválený 

rozpočet prekročil o 5 628,4 mil. Sk, t.j. o 36,1 % a upravený rozpočet o 4 656,6 mil. Sk, t.j. 

o 28,1 %. Medziročne vzrástli nedaňové príjmy o 187,5 mil. Sk, t.j. o 0,9 %.  

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

Rozpočet     2005 Skutočnosť 
2004 

Schválený  Upravený 

Skutočnosť 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel    
4 - 3 

Index 
2005/2004   
4/1*100 

Druh nedaňových 
príjmov 

1 2 3 4 5 6 7 

Príjmy z podnikania  a z 
vlastníctva  majetku 1 301,7 1 062,7 1 194,8 1 631,3 136,5 436,5 125,3

Príjmy z podnikania 902,3 825,6 900,5 1 295,0 143,8 394,5 143,5

Príjmy z vlastníctva 399,4 237,1 294,3 336,3 114,3 42,0 84,2

Administratívne a iné 
poplatky a platby 9 083,0 7 220,7 7 534,0 8 648,0 114,8 1 114,0 95,2

Kapitálové príjmy 279,4 97,3 299,6 566,1 189,0 266,5 202,6
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Úroky z tuzem. úverov, 
pôžič., NFV, vkladov a 
ážio 

2 460,6 3 446,3 3 439,4 3 375,3 98,1 -64,1 137,2

Úroky zo zahr. úverov, 
pôžičiek, NFV a vkladov 119,2 60,1 60,1 46,5 77,4 -13,6 39,0

Iné nedaňové príjmy 7 810,8 3 726,7 4 057,7 6 975,0 171,9 2 917,3 89,3

Nedaňové príjmy spolu 21 054,7 15 613,8 16 585,6 21 242,2 128,1 4 656,6 100,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sa rozpočtovali sumou 1 062,7 mil. Sk. 

Zahrňovali predpokladané príjmy z dividend vo výške 825,6 mil. Sk a príjmy z nájomného za 

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

výške 237,1 mil. Sk.  

 Skutočné príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku dosiahli 1 631,3 mil. Sk, z toho 

príjmy z podnikania 1 295,0 mil. Sk a príjmy z vlastníctva majetku 336,3 mil. Sk. Najvyšší objem 

príjmov z podnikania tvoria dividendy z vlastníctva akcií v akciových spoločnostiach 

s majetkovou účasťou štátu. V kapitole Všeobecná pokladničná správa boli prijaté dividendy vo 

výške 1 190,0 mil. Sk od spoločnosti Slovak Telecom, a.s. V kapitole Ministerstvo dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR sa získali dividendy 68,0 mil. Sk od letiskových spoločností v Bratislave 

a Košiciach a od Slovenskej pošty, a.s. V kapitole Ministerstvo financií SR tvorili dividendy 30,0 

mil. Sk od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  Správa služieb diplomatickému zboru, 

a.s. odviedla do kapitoly Ministerstvo zahraničných vecí SR 7,0 mil. Sk.   

 Príjmy z vlastníctva majetku v sume 336,3 mil. Sk tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, 

budov a priestorov vo výške 327,4 mil. Sk a príjmy odvedené z úhrad za vydobyté nerasty 8,9 

mil. Sk.  

2.1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Rozpočet týchto príjmov bol stanovený vo výške 7 220,7 mil. Sk, v rámci ktorých sa 

rozpočtovali administratívne poplatky vo výške 4 564,2 mil. Sk, pokuty, penále a iné sankcie 

v sume 1 117,5 mil. Sk a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

1 538,8 mil. Sk. Z hľadiska rezortov sa mal najväčší podiel týchto príjmov zabezpečiť v kapitole 
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Všeobecná pokladničná správa, v rezortoch dopravy, pôšt a telekomunikácií, životného 

prostredia, vnútra, spravodlivosti a práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 Skutočné administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 8 648,0 mil. Sk, čím sa 

schválený rozpočet prekročil o 1 427,3 mil. Sk, t.j. o 19,8 %. Medziročne boli tieto príjmy nižšie 

o 435,0 mil. Sk, t.j. o 4,8 %.  

 Administratívne poplatky dosiahli spolu 3 797,9 mil. Sk. Tvorili ich súdne poplatky 538,0 

mil. Sk, tržby z predaja kolkových známok 2 684,4 mil. Sk a ostatné poplatky, ako sú správne 

a puncové 575,5 mil. Sk. 

 Platby sankčného charakteru vo forme pokút, penále a iné sankcie predstavovali  2 679,2 

mil. Sk. Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia 

obyvateľstva, hospodárskej súťaže, zamestnanosti a podobne boli uložené platby vo výške 

2 619,5 mil. Sk a za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

59,7 mil. Sk. 

 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb dosiahli 2 170,9 mil. Sk. Patria sem 

prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy 

a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Platby za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb dosiahli 1 859,9 mil. Sk, za prebytočný hnuteľný majetok 167,7 mil. 

Sk, za stravovacie služby 133,1 mil. Sk, príspevky fyzických osôb na čiastočnú úhradu 

prevádzkových nákladov 10,2 mil. Sk.  

2.1.2.3. Kapitálové príjmy 

 Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 97,3 mil. Sk súvisel s objemom 

majetku v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý bol predmetom predaja 

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

kritériá hmotného a nehmotného majetku. Vzhľadom na to, že rozsah nepotrebného majetku sa 

postupne znižuje, medziročne klesá aj výška kapitálových príjmov. 

 Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 566,1 mil. Sk a boli prekročené oproti schválenému 

rozpočtu o 468,8 mil. Sk. Príjmy z predaja kapitálových aktív (budov, bytov a pod.) dosiahli 

314,1 mil. Sk, príjmy z predaja pozemkov, patentov, autorských práv, obchodných značiek a pod. 
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250,9 mil. Sk, a ostatné kapitálové príjmy vrátane príjmov z predaja hmotných a mobilizačných 

rezerv 1,1 mil. Sk.  

2.1.2.4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 

 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtovali celkovou sumou 3 446,3 

mil. Sk, z toho v kapitole Ministerstvo financií SR 3 157,8 mil. Sk, v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa 197,0 mil. Sk a v ostatných rozpočtových kapitolách 91,5 mil. Sk. 

 Rozpočtovými opatreniami tieto celkové úroky boli zvýšené na 3 439,4 mil. Sk. V rámci 

rozpočtových kapitol najväčšie zmeny v upravenom rozpočte boli medzi kapitolami Ministerstvo 

financií SR a Všeobecná pokladničná správa. Úroky rozpočtované za štátny dlh boli rozpočtovým 

opatrením presunuté z kapitoly MF SR do kapitoly VPS v objeme 2 541,3 mil. Sk. 

 Skutočné úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 3 375,3 mil. Sk, čím 

došlo k miernemu nesplneniu schváleného i upraveného rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu 

z tejto kategórie v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli nasledovné: 

     • v kapitole Všeobecná pokladničná správa úroky dosiahli spolu 1 866,2 mil. Sk. Najväčší 

objem týchto úrokov sa dosiahol z alikvotného úrokového výnosu z emisií štátnych dlhopisov 

v čiastke  1 222,3 mil. Sk. Z úročenia zostatku peňažných prostriedkov na účte štátu v Národnej 

banke Slovenska sa získali kreditné úroky vo výške 314,0 mil. Sk. Úrokový výnos z nákupu 

pokladničných poukážok emitovaných NBS dosiahol 60,2 mil. Sk a úroky z poskytnutých 

návratných finančných výpomocí Železniciam SR a mestu Košice predstavovali 69,0 mil. Sk. 

Ostatné úrokové príjmy v tejto rozpočtovej kapitole boli dosiahnuté vo výške 195,4 mil. Sk 

z poskytnutej dočasnej finančnej výpomoci od Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava a od 

podnikov rezortu Ministerstva pôdohospodárstva vo výške 5,3 mil. Sk; 

     • v kapitole Ministerstvo financií SR dosiahli úroky 1 430,8 mil. Sk. Úrokový výnos 

v kapitole Ministerstvo financií SR tvorili príjmy z rozdielu prijatých a platených úrokov Štátnou 

pokladnicou. Tvorba týchto úrokov v Štátnej pokladnici bola ovplyvnená vysokým stavom 

prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív a stavom prostriedkov na účtoch spoločnosti 

Veriteľ, a.s. Vysoký nárast týchto výnosov sa dosiahol napriek negatívnemu vplyvu poklesu 

úrokových sadzieb na trhu;  
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     • v ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli úroky 78,3 mil. Sk z titulu úročenia dočasne 

voľných prostriedkov na bežných účtoch v Štátnej pokladnici.  

2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 

 Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtovali sumou 

60,1 mil. Sk. Ich skutočná výška dosiahla  46,5 mil. Sk, čo znamená splnenie rozpočtu na 77,4 %.  

 V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa pri schválenom rozpočte 55,1 mil. Sk dosiahli 

skutočné úroky vo výške 46,1 mil. Sk. Išlo predovšetkým o splátky úrokov z Alžírska 

z poskytnutých úverov v civilnej a špeciálnej oblasti. V kapitole Ministerstvo zahraničných vecí 

SR boli prijaté kreditné úroky vo výške 0,4 mil. Sk z úročenia peňažných prostriedkov 

zastupiteľských úradov v zahraničí.  

2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy 

 V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 3 726,7 mil. Sk 

a v upravenom rozpočte sumou 4 057,7 mil. Sk. V skutočnosti dosiahli 6 975,0 mil. Sk, čím sa 

schválený rozpočet splnil na 187,2 % a upravený na 171,9 %. 

 Rozhodujúca časť iných nedaňových príjmov v sume 4 865,0 mil. Sk sa dosiahla v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa. Tieto príjmy tvorili: 

     • príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier 1 866,1 mil. Sk, 

     • príjmy z odvodov vyplývajúcich z finančného zúčtovania 1 814,7 mil. Sk,  

     • príjmy z prevodov nevyčerpaných prevodov určených na spolufinancovanie spoločných 

predvstupových programov 682,6 mil. Sk, 

     • vratky nepoužitých prostriedkov z minulých rokov, refundácie a podobné platby 501,6 mil. 

Sk.  

V ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli iné nedaňové príjmy súhrnnú výšku 2 110,0 

mil. Sk. Tieto príjmy sa dosiahli z refundácií, z náhrad poistného plnenia, príjmov od 

neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby a z iných nedaňových príjmov 

platnej rozpočtovej klasifikácie. 
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2.1.3. Granty a transfery 

Granty sa v príjmoch štátneho rozpočtu nerozpočtovali, pretože majú charakter 

príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov. V schválenom štátnom rozpočte na rok 2005 sa 

rozpočtovali iba transfery v celkovej sume 39 618,7 mil. Sk, z toho zahraničné 26 507,7 mil. Sk  

a tuzemské 13 111,0 mil. Sk. Z tuzemských bežných transferov v úhrnnej výške 13 109,1 mil. Sk 

sa 13 100,0 mil. Sk rozpočtovalo v kapitole Všeobecná pokladničná správa, 2,8 mil. Sk v kapitole 

Ministerstva zdravotníctva SR a 6,3 mil. Sk v kapitole Ministerstva financií SR. 

V upravenom štátnom rozpočte na základe vykonaných rozpočtových opatrení sa 

transfery znížili na 26 809,9 mil. Sk, z toho zahraničné na 13 649,0 mil. Sk a tuzemské na 

13 160,9 mil. Sk. Z tuzemských bežných transferov vo výške 13 160,2 mil. Sk sa 13 100,0 

rozpočtovalo naďalej v kapitole VPS, 60,1 mil. Sk v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR a 0,1 

mil. Sk v kapitole Ministerstva financií SR a Ministerstva spravodlivosti SR. 

V skutočnosti štátny rozpočet v hlavnej rozpočtovej kategórii grantov a transferov 

dosiahol celkový príjem vo výške 14 878,2 mil. Sk, z toho granty tuzemské a zahraničné 

predstavovali  839,0 mil. Sk a transfery tuzemské a zahraničné  14 039,2 mil. Sk.  

Rozpočtované a skutočné výsledky z grantov a transferov v roku 2005 boli nasledovné              

(v mil. Sk): 

Rozpočet  

schválený upravený 

Skutočnosť 

A. Granty spolu 0 0 839,0

     v tom: tuzemské 0 0 723,6

                zahraničné  0 0 115,4

B. Transfery spolu 39 618,7 26 809,9 14 039,2

     v tom: tuzemské 13 111,0 13 160,9 169,9

                zahraničné  26 507,7 13 649,0 13 869,3

Granty a transfery spolu 39 618,7 26 809,9 14 878,2

           Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Nerozpočtované tuzemské granty vo výške 723,6 mil. Sk a zahraničné granty vo výške 

115,4 mil. Sk posilnili príjmy štátneho rozpočtu v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Tieto 
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granty boli účelovo určené na financovanie rozvoja zdravotníctva, školstva, kultúry a výchovy, 

životného prostredia a výskumu a vývoja. Najvyšší objem týchto prostriedkov bol získaný 

v kapitolách ministerstva vnútra, školstva, zdravotníctva a životného prostredia.   

 Rozpočtovaný objem tuzemských transferov bol tvorený predovšetkým kapitolou 

Všeobecná pokladničná správa, v ktorej boli zahrnuté príjmy z dividend z podnikov s majetkovou 

účasťou štátu, pričom výška týchto dividend mala závisieť od vývoja zisku v týchto 

spoločnostiach.  

 Z rozpočtovaného objemu tuzemských transferov vo výške 13 160,9 mil. Sk sa 

v skutočnosti dosiahlo iba 169,9 mil. Sk. Celkové nesplnenie týchto príjmov v rozsahu 12 991,0 

mil. Sk súvisí s tým, že odvod dividend Fondu národného majetku SR vo výške 13 000,0 mil. Sk, 

ktorý bol zrealizovaný na účet štátnych finančných aktív, sa na základe uznesenia vlády SR        

č. 1014/2005 nepreviedol formou transferu do príjmov rozpočtu kapitoly VPS, v dôsledku čoho 

boli skutočné tuzemské transfery nižšie než rozpočtované. 

V bilancii príjmov štátneho rozpočtu v roku 2005 boli formou zahraničných transferov 

pôvodne rozpočtované prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vo výške 26 507,7 

mil. Sk vrátane špeciálnej kompenzačnej platby. Na základe vykonanej analýzy a reálnych 

možností financovania spoločných programov SR a EÚ sa ich pôvodný rozpočet znížil na 

13 649,0 mil. Sk. V skutočnosti  boli  tieto  prostriedky  z rozpočtu  EÚ  čerpané vo výške 

13 869,3 mil. Sk v týchto rozpočtových kapitolách (v mil. Sk): 

 

Rozpočet 2005  schvál. uprav. 
Skutočnosť  

2005 
Ministerstvo životného prostredia SR 2 545,8 224,9 224,9 
Ministerstvo školstva SR 667,5 102,6 67,6 
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2 196,0 1 394,2 1 673,3 
Ministerstvo hospodárstva SR 1 303,6 331,8 246,3 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 361,9 9 609,3 9 834,5 
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 1 406,2 585,7 368,0 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR 6 519,1 892,9 930,6 
Všeobecná pokladničná správa 507,6 507,6 524,1 
Spolu príjmy ŠR zo všeob. rozpočtu EÚ 26 507,7 13 649,0 13 869,3 

             Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Podrobné hodnotenie príjmov štátneho rozpočtu zo všeobecného rozpočtu EÚ je uvedené 

v samostatnej časti tohto materiálu v bode 2.3. 

2.2. Výdavky štátneho rozpočtu 
 

Štátny rozpočet na rok 2005 svojim obsahom kontinuálne zabezpečuje  dokončenie 

kvalitatívnych zmien v oblasti metodológie tvorby rozpočtu, ktoré začali ešte pri príprave 

rozpočtu na rok 2004 a vyplývajú z realizácie reformy riadenia verejných financií. Všetky 

zásadné zmeny, ktoré vyplynuli z postupného procesu reformy, sa premietli do nového zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. platného od 1. januára 2005. 

Rozpočet výdavkov na rok 2005 už priamo nadväzuje na požiadavky nového zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to: 

• zavedenie viacročného rozpočtovania v celej verejnej správe na tri rozpočtové roky, 

• všeobecná a ucelená úprava nakladania s verejnými prostriedkami, 

• zavedenie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu pri 

zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu, 

• zavedenie systémovej možnosti čerpania a vykazovania prostriedkov štátneho rozpočtu aj 

v nasledujúcom rozpočtovom roku; to znamená, že rozpočtované výdavky štátneho rozpočtu na 

príslušný rok bude možné presunúť do nasledujúceho roku a budú reálnym výdavkom toho 

rozpočtového roku, v ktorom sa skutočne použijú. Zaviedla sa systémová možnosť čerpania 

finančných prostriedkov na kapitálové výdavky a prostriedky Európskej únie vrátane 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu aj nasledujúcich rokoch za podmienok ustanovených 

zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj možnosť použiť bežné transfery 

poskytnuté príjemcom v poslednom štvrťroku rozpočtového roka do konca prvého štvrťroka 

nasledujúceho roka, 

     • poskytovanie návratných zdrojov financovania iba z finančných aktív; to znamená, že 

zanikla možnosť poskytovania pôžičiek a prechodných výpomocí z výdavkov štátneho rozpočtu 

a naopak všetky peňažné prostriedky plynúce z návratných zdrojov financovania (splátky istín 

z poskytnutých pôžičiek a výpomocí) sú zdrojom štátnych finančných aktív a teda nepatria - ako 

v minulosti - do príjmov štátneho rozpočtu, 

• zníženie počtu rozpočtových kapitol (zrušili sa rozpočtové kapitoly Kancelária súdnej rady 

SR, Štátny dlh, Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC), 
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• nové vymedzenie porušenia finančnej disciplíny ako aj sankcionovanie sa vzťahuje 

rovnako na všetky subjekty verejnej správy, 

• zohľadnenie pravidla 50 percentného kritéria pre rozlíšenie trhových a netrhových 

výrobcov u príspevkových organizácií, čo znamená, že súčasťou verejnej správy môžu byť 

príspevkové organizácie, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.  

2.2.1.Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení 

Na rok 2005 sa rozpočtovali výdavky štátneho rozpočtu v objeme 318 749,9 mil. Sk. 

Pri ich kvantifikácii sa vychádzalo zo špecifík jednotlivých rozpočtových kapitol. 

V porovnaní s rozpočtom výdavkov na rok 2004 (bez kapitoly Súhrnný finančný vzťah 

k obciam a VÚC), predstavujú rozpočtované výdavky na rok 2005 nárast o 9,5 %. V priebehu 

roka sa však ich objem  rozpočtovými opatreniami upravil na úroveň 296 315,2 mil. Sk;  

zníženie schváleného rozpočtu celkových výdavkov o 22 434,7 mil. Sk v podstatnej miere 

ovplyvnila možnosť presunúť čerpanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zákonom         

o rozpočtových pravidlách verejnej správy do nasledujúceho roka. Skutočné výdavky štátneho 

rozpočtu dosiahli v roku 2005 objem 292 580,3 mil. Sk, čo je medziročne (na porovnateľnom 

základe po odpočítaní poskytnutých úverov a pôžičiek a účasti na majetku, ako aj prevodu 

prostriedkov na dofinancovanie programov z celkových výdavkov štátneho rozpočtu roku 

2004) menej o 2,6 mld. Sk (relatívne o 0,9 %). 

Vo vzťahu k upravenému rozpočtu sa celkové výdavky splnili na 98,4 %, pričom 

bežné výdavky sa čerpali v rámci ročného limitu (98,8 %) a kapitálové výdavky mierne 

prekročili svoj ročný plánovaný objem (101,9 %). 

Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre poskytuje tento prehľad (v mil. 

Sk): 

 

Rozpočet     2005 Skutoč. 
2004 

Schválený Upravený 

Skutoč. 
2005 

% plnenie 
upr. rozp.   
4/3*100 

Rozdiel  
4 - 3 

Index 
2005/2004  
4/1*100 V ý d a v k y 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Bežné výdavky 263 858,2 276 975,5 265 399,1 261 087,6 98,4 -4 311,5 98,9
1. Mzdy, platy, služobné  
    príjmy    a ost. osobné  
    vyrovnania   

32 599,3 35 734,8 35 671,6 35 613,0 99,8 -58,6 109,2

2. Poistné a príspevok do 
    poisťovní  9 348,2 11 596,4 10 950,3 10 848,6 99,1 -101,7 116,1

3. Tovary a služby 34 023,9 41 528,0 38 621,0 38 456,9 99,6 -164,1 113,0

4. Bežné transfery 161 325,3 157 820,3 156 331,5 152 451,7 97,5 -3 879,8 94,5
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4.1. v rámci verejnej  
       správy 61 992,3 45 666,9 46 328,8 46 240,9 99,8 -87,9 74,6

4.2. jednotlivcom a nezisk.  
     právn. org. a poskytova- 
     teľom zdrav. starostliv. 

63 805,4 74 722,8 72 598,0 69 330,8 95,5 -3 267,2 108,7

4.3. nefinanč. subjektom a  
       PO nezaradeným vo  
       verejnej správe 

26 545,6 22 931,5 23 040,7 22 894,3 99,4 -146,4 86,2

4.4. do tuzemských finanč.  
        inštitúcií 265,5 354,2 357,6 214,1 59,9 -143,5 80,6

4.5. do zahraničia 8 716,5 14 144,9 14 006,4 13 771,6 98,3 -234,8 x

5. Splácanie úrokov a ost.  
    platby súvisiace s úvermi 26 561,5 30 296,0 23 824,7 23 717,4 99,5 -107,3 89,3

B.  Kapitálové výdavky 31 292,4 41 774,4 30 916,1 31 492,7 101,9 576,6 100,6
1. Obstarávanie kapitál. 
    aktív 17 345,1 21 531,9 10 211,1 10 785,6 105,6 574,5 62,2

2. Kapitálové transfery 13 947,3 20 242,5 20 705,0 20 707,1 100,0 2,1 148,5

Výdavky spolu 295 150,6 318 749,9 296 315,2 292 580,3 98,7 -3 734,9 99,1

Výdavkové finančné 
operácie  12 566,3 x x x x x x

Prevody prostriedkov 5 015,7 x x x x x x

Výdavky celkom 312 732,6 318 749,9 296 315,2 292 580,3 98,7 -3 734,9 93,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.2.1.1. Bežné výdavky 

Do bežných výdavkov štátneho rozpočtu sú zahrnuté osobné výdavky na mzdy, platy, 

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

obstaranie tovarov a služieb, ako aj bežné transfery realizované zo štátneho rozpočtu. Bežné 

výdavky sa rozpočtovali sumou 276 975,5 mil. Sk, avšak v priebehu rozpočtového roku došlo 

k úprave schváleného rozpočtu na úroveň 265 399,1 mil. Sk. Skutočne sa vynaložilo 

261 087,6 mil. Sk, čo je vo vzťahu k ročnému upravenému objemu menej o 4 311,5 mil. Sk, 

resp. o 1,6 %.   

V podrobnejšom členení dosiahli bežné výdavky takúto štruktúru: 

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

Limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol 

zákonom o štátnom rozpočte na rok 2005 určený sumou 35 734,8 mil. Sk, ktorá sa v priebehu 

roku rozpočtovými opatreniami znížila na 35 671,6 mil. Sk. Z nich sa vyčerpalo 35 613,0 mil. 

Sk, t.j. na 99,8 %.  
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V niektorých rozpočtových kapitolách (Úrad vlády SR, Ministerstvo životného 

prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva 

SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad SR, Úrad jadrového dozoru SR 

a Slovenská akadémia vied) došlo k miernemu prekročeniu tohto záväzného ukazovateľa, 

ktoré bolo spôsobené použitím mimorozpočtových zdrojov v súlade s rozpočtovými 

pravidlami verejnej správy na krytie rozpočtom nezabezpečených potrieb na mzdy; navyše, 

v rezorte školstva išlo o povolené prekročenie finančných prostriedkov získaných z refundácií 

z roku 2004 v rámci opatrení technickej pomoci so súhlasom Ministerstva financií SR. 

V kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sa prekročil záväzný limit 

výdavkov na mzdy u ostatných zamestnancov mimo štátnych zamestnancov v aparátoch 

ústredných orgánov o 362 tis. Sk, čo sa podľa rozpočtových pravidiel hodnotí ako porušenie 

rozpočtovej disciplíny. 

Počet zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií v roku 2005 dosiahol 132 000 

osôb, čo je oproti rozpočtu menej o 7 316 osôb (o 5,3 %). V aparátoch ústredných orgánov 

štátnej správy bolo zamestnaných 10 786 osôb, čo je menej oproti plánovanému stavu (11 811 

osôb) o 8,7 %. Systemizácia štátnych zamestnancov v štátnej službe bola v počte 

štátnozamestnaneckých miest v porovnaní k upravenému rozpočtu nižšia o 2 016 miest, 

z toho v ústredných orgánoch o 677 miest. Objem vynaložených peňažných prostriedkov 

určených na platy štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere sa v rozpočtových 

kapitolách  a rovnako aj v ústredných orgánoch splnil na 99,9 % v porovnaní s ročným 

predpokladom. Skutočný priemerný mzdový výdavok štátnych zamestnancov (vrátane 

zahraničnej služby) dosiahol 21 856 Sk a priemerný mzdový výdavok zamestnancov štátnych 

rozpočtových organizácií v roku 2005 bol 22 275 Sk. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Poistné a príspevok do poisťovní boli rozpočtované nadväzne na celkový objem 

rozpočtovaných miezd v objeme 11 596,4 mil. Sk. Rozpočtovými opatrenia sa ich úroveň 

mierne znížila na 10 950,3 mil. Sk, z ktorých sa na  poistné platby použilo 10 848,6 mil. Sk 

(99,1 %).  

Tieto výdavky štátneho rozpočtu smerovali: 

     • do Všeobecnej zdravotnej poisťovne v sume 828,8 mil. Sk,  do Spoločnej zdravotnej 

poisťovne 2 104,4 mil. Sk, do ostatných zdravotných poisťovní 266,3 mil. Sk,  
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     • vo forme poistného do Sociálnej poisťovne 4 679,1 mil. Sk (z nich významná časť, až 

2 654,3 mil. Sk pripadá na starobné poistenie a zostatok vo výške 2 024,8 mil. Sk kryje 

nemocenské, úrazové, invalidné garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie 

do rezervného fondu solidarity),  

     • formou príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní 94,4 mil. Sk,  

     • ako poistné na osobitné účty ministerstiev do pôsobnosti ktorých patrí riadenie 

ozbrojených bezpečnostných zborov, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská informačná služba 

a Národný bezpečnostný úrad 2 875,5 mil. Sk,  

     • ako príspevok na starobné sporenie 0,1 mil. Sk. 

c) Výdavky na tovary a služby 

Rozpočet výdavkov na tovary a služby v objeme 41 528,0 mil. Sk tvoril viac ako 

tretinu z rozpočtovaných bežných výdavkov určených na činnosť štátnych rozpočtových 

organizácií a v medziročnom porovnaní sa zvýšil indexom 114,9. Pôvodný rozpočet sa 

rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roku upravil na 38 621,0 mil. Sk, pričom 

čerpané prostriedky na obstaranie tovarov a služieb 38 456,9 mil. Sk neprekročili ich 

plánovaný ročný objem (plnenie 99,6 % k upravenému rozpočtu). 

Z uskutočnených výdavkov pripadlo na: 

     • nákup rôzneho materiálu a tovarov 12 558,5 mil. Sk,  

     • nákup energie, vody a komunikačných služieb 5 340,7 mil. Sk,  

     • rutinnú a štandardnú údržbu 4 886,9 mil. Sk,  

     • dopravné 2 305,1 mil. Sk,  

     • cestovné náhrady 1 088,6 mil. Sk,  

     • nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 781,4 mil. Sk, 

     • služby  rôzneho charakteru 11 495,7 mil. Sk. 

d) Bežné transfery 

Za bežné transfery sa považujú také platby všeobecného charakteru zo štátneho 

rozpočtu, za ktoré ich príjemcovia neposkytujú nijaké protislužby. Ročný objem 

rozpočtovaných prostriedkov určených na bežné transfery vo výške 157 820,3 mil. Sk tvoril 

takmer 57 %-ný podiel z celkových bežných výdavkov. V medziročnom porovnaní 

zaznamenali bežné transfery mierne klesajúci trend (index rozpočtu 98,5), čo okrem iného 

súvisí s dokončením procesu decentralizácie finančných prostriedkov v rámci reformy 
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verejnej správy a v rámci neho s presunom výkonných kompetencií z pôsobnosti štátu do 

pôsobnosti územnej samosprávy.  

V dôsledku prijatých rozpočtových opatrení úroveň rozpočtovaných výdavkov na 

bežné transfery mierne poklesla na 156 331,5 mil. Sk. Z nich sa vynaložilo 152 451,7 mil. Sk 

(97,5 %) v tejto štruktúre: 

 transfery v rámci verejnej správy: rozpočtovali sa sumou 45 666,9 mil. Sk, ktorá sa 

v priebehu roka mierne zvýšila rozpočtovými opatreniami na 46 328,8 mil. Sk. 

 V skutočnom plnení 46 240,9 mil. Sk (99,8 % k upravenému  rozpočtu) sú zahrnuté: 

• transfery príspevkovým organizáciám v sume 5 951,8 mil. Sk, ktoré sa poskytli z 

rozpočtu rozpočtových kapitol štátnym príspevkovým organizáciám v ich vlastnej 

zriaďovateľskej pôsobnosti ako zdroj štátneho rozpočtu na financovanie ich plánovaných 

prevádzkových potrieb, 

• príspevky Štátnemu fondu rozvoja bývania v objeme 2 814,7 mil. Sk z rozpočtu kapitoly 

ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, 

• transfer Sociálnej poisťovni v sume 0,5 mil. Sk, 

• transfery rozpočtovým organizáciám na plnenie špeciálnych úloh najmä v oblasti 

školstva, dopravy, výstavby a sociálnych vecí 35,1 mil. Sk, 

• dotácie verejným vysokým školám, ktoré dosiahli sumu 9 830,1 mil. Sk a realizovali sa 

v podstatnej miere prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, 

• dotácie obciam, ktoré sa rozpočtovali v úhrnnej sume 17 882,7 mil. Sk, z čoho podľa 

zákona o štátnom rozpočte na rok 2005 tvorili záväzné limity 15 783,5 mil. Sk  rozpočtované 

vo výdavkoch kapitol ministerstva vnútra, výstavby a regionálneho rozvoja, dopravy 

a školstva na financovanie prenesených výkonov pôsobnosti štátnej správy (15 248,8 mil. Sk), 

v oblasti matričnej činnosti, činnosti stavebných úradov, dopravných potrieb a potrieb 

školstva a v kapitole Všeobecná pokladničná správa (534,7 mil. Sk) na financovanie zariadení 

sociálnych služieb. Úpravou rozpočtu sa pôvodný rozpočet zvýšil na 17 951,2 mil. Sk              

a skutočné výdavky štátneho rozpočtu realizované vo forme transferov obciam dosiahli 

17 876,2 mil. Sk (plnenie upraveného rozpočtu na 99,6 %) a financovali sa nimi rozpočtom 

zabezpečené potreby obcí v proporciách nadväzujúcich na požiadavky a úlohy vyplývajúce 

z preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce, 

• dotácie vyšším územným celkom sa rozpočtovali v objeme 9 746,9 mil. Sk (upravený 

rozpočet 9 630,3 mil. Sk), z čoho na záväzné limity určené zákonom o štátnom rozpočte na 

rok 2005 pripadlo spolu 9 406,2 mil. Sk na financovanie preneseného výkonu štátnej správy 
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do pôsobnosti vyšších územných celkov. Skutočne vynaložené výdavky štátneho rozpočtu na 

tento účel dosiahli 9 629,6 mil. Sk a splnili sa na 100 % upraveného rozpočtu, 

• transfery ostatným subjektom verejnej správy zo štátneho rozpočtu sa realizovali 

v objeme 102,9 mil. Sk.  

 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám: zahŕňajú najmä také 

výdavky štátneho rozpočtu ako sú príspevky, dávky, dôchodky, odstupné, členské, štipendiá 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám a pod. Tieto výdavky svojím rozpočtovaným 

objemom 74 722,8 mil. Sk tvoria najväčší až 47,3 %-ný podiel z celého objemu bežných 

transferov rozpočtovaných v štátnom rozpočte roku 2005. V priebehu roku sa ich objem 

upravil rozpočtovými opatreniami na úroveň 72 598,0 mil. Sk, skutočné výdavky sa 

realizovali vo výške 69 330,8 mil. Sk (95,5 %).  

V tejto položke sú zahrnuté: 

• sociálne dávky 29 492,4 mil. Sk (plnenie k upravenému rozpočtu na 91,8 %), z ktorých 

pripadlo prostredníctvom rozpočtu kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na 

platby vo forme prídavku na dieťa 8 673,7 mil. Sk, na opakované sociálne dávky 6 684,7  mil. 

Sk, na dávku v hmotnej núdzi 7 045,6 mil. Sk, ako peňažné príspevky na kompenzáciu 

5 049,0 mil. Sk, na ostatné dávky poskytované štátom 1 276,0 mil. Sk, na príspevok pri 

narodení dieťaťa 234,1 mil. Sk a na príspevok na pohreb 120,1 mil. Sk; prostredníctvom 

rozpočtov ďalších rozpočtových kapitol - ministerstva obrany, vnútra a spravodlivosti - sa na 

sociálne dávky použilo 409,2 mil. Sk, 

• transfery na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom, ktoré sa rozpočtovali 

sumou 26 153,7 mil. Sk, z toho 5 037,5 mil. Sk formou platieb z rozpočtu kapitoly 

ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny určených Sociálnej poisťovni na dôchodkové 

zabezpečenie a nemocenské poistenie a 21 116,2 mil. Sk formou  platieb z rozpočtu kapitoly 

ministerstva zdravotníctva na zdravotné poistenie. V skutočnom plnení vo výške 25 862,8 

mil. Sk (98,9% upraveného rozpočtu) tvorili platby na dôchodkové zabezpečenie 

a nemocenské poistenie 4 746,6 mil. Sk a platby na zdravotné poistenie 21 116,2 mil. Sk, 

• transfery občianskym združeniam, nadáciám, rôznym neziskovým organizáciám 1 568,6 

mil. Sk, cirkevným školám, súkromným školám  2 531,6 mil. Sk, cirkvám, náboženským 

spoločnostiam a cirkevnej charite 927,5 mil. Sk, 

• príspevok na osobitný účet vytvorený v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu 

rozdielov medzi príjmami a výdavkami tohto účtu 1 942,3 mil. Sk, 
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• jednotlivcom (napr. rôzne ocenenia za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych 

udalostiach, ocenenia práce pedagógov, žiakov, študentov, za výsledky dosiahnuté na 

vrcholových športových podujatiach a pod.) 2 595,5 mil. Sk, 

• ostatné transfery smerované jednotlivcom a do neziskovej sféry (odstupné, odchodné, 

transfer politickej strane, hnutiu, odborovej organizácii a pod.) 4 410,1 mil. Sk. 

 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 

nezaradeným vo verejnej správe v registri Štatistického úradu SR: do tejto skupiny výdavkov 

patria bežné platby vo forme úrokových rozdielov, grantov alebo iných platieb vykonaných 

priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov (podnikateľov) ako aj 

transfery príspevkovým organizáciám mimo verejnej správy. Rozpočtovali sa sumou 22 931,5 

mil. Sk, ktorá sa prijatými rozpočtovými opatreniami zvýšila na 23 040,7 mil. Sk. Skutočne 

vynaložené prostriedky štátneho rozpočtu 22 894,3 mil. Sk (99,4% upraveného rozpočtu) sa 

nefinančným subjektom realizovali hlavne prostredníctvom rozpočtu kapitoly ministerstva 

pôdohospodárstva (12 429,3 mil. Sk), ministerstva dopravy  (9 392,8 mil. Sk) a ďalších 

rozpočtových kapitol (1 072,2 mil. Sk) na podporu podnikateľských aktivít subjektov v ich 

pôsobnosti. 

 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií: rozpočtovali sa v úhrnnej sume 

354,2 mil. Sk, rozpočtovými opatreniami sa ich objem mierne zvýšil na 357,6 mil. Sk. 

Realizované výdavky dosiahli 214,1 mil. Sk, čo je 59,9 % upraveného rozpočtu. Z nich na 

úhradu majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté Slovenskou sporiteľňou, a.s. a 

Slovenskou záručnou bankou a. s. pripadlo 114,1 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa a na úhradu výdavkov súvisiacich s poskytnutými štátnymi zárukami 

100,0 mil. Sk z rozpočtu kapitoly ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. 

 Transfery do zahraničia: sa rozpočtovali v úhrnnej výške 14 144,9 mil. Sk, z toho 

rozhodujúcu časť 13 188,6 mil. Sk tvoria odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej 

únie zo zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja založeného na hrubom 

národnom produkte.   Zo skutočne realizovaných transferov do zahraničia v objeme 13 771,6 

mil. Sk (98,3 % upraveného rozpočtu) sa uhradili odvody do rozpočtu Európskej únie  v sume 

12 767,1 mil. Sk, na  platby medzinárodným organizáciám pripadlo 792,6 mil. Sk  a iné 

platby smerované do zahraničia dosiahli 211,9 mil. Sk. 
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 

Debetné úroky sa v štátnom rozpočte na rok 2005 rozpočtovali v úhrnnej sume 

30 296,0 mil. Sk, pričom ich zákonom schválený objem bol na úrovni rozpočtovaného 

objemu roku 2004 (index 100,1). Rozpočtovými opatreniami sa pôvodne rozpočtovaná suma 

znížila o 6 471,3 mil. Sk na 23 824,7 mil. Sk. V značnom znížení rozpočtovaných nárokov na 

obsluhu štátneho dlhu sa prejavili finančné prínosy systému Štátnej pokladnice v oblasti 

znižovania nákladov na dlhovú službu a znižovania nákladov na riadenie likvidity najmä 

využívaním finančných prostriedkov klientov Štátnej pokladnice na krytie priebežného 

schodku štátneho rozpočtu. V uskutočnených výdavkoch z titulu splatených úrokov v objeme 

23 717,4 mil. Sk (99,5 % upraveného rozpočtu) sú zahrnuté: 

• úroky súvisiace s vnútorným štátnym dlhom vo výške 18 168,6 mil. Sk, a to zo štátnych 

dlhopisov (10 708,1 mil. Sk), z reštrukturalizačných štátnych dlhopisov (5 475,9 mil. Sk), 

z rehabilitačných dlhopisov (1,7 mil. Sk), zo štátnych pokladničných poukážok minulých 

rokov (1 333,3 mil. Sk), zo záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej spoločnosti,   

a. s. a od Štátneho fondu cestného hospodárstva (393,2 mil. Sk) a ostatné platby súvisiace so 

splácaním vnútorného štátneho dlhu (256,4 mil. Sk), 

• úroky voči zahraničným veriteľom vo výške 5 546,6 mil. Sk, a to vyplatené zo štátnych 

dlhopisov emitovaných v zahraničí (3 502,9 mil. Sk), z medzinárodných pôžičiek SAL a ERL 

(142,1 mil. Sk), z úveru MATRA COM (Bank Nationale de Paris) (43,0 mil. Sk), zo záväzkov 

prevzatých od  Štátneho fondu cestného hospodárstva voči zahraničným veriteľom (859,3 mil. 

Sk), zo záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej spoločnosti, a. s. (369,0 mil. Sk), 

zo svetovej banky (217,2 mil. Sk), z úverov od EIB (211,4 mil. Sk), z úverov od RBRE (5,9 

mil. Sk), a ostatné platby súvisiace so zahraničnými úvermi (195,8 mil. Sk), 

• úroky vo výške 2,2 mil. Sk z úverov poskytnutých pre Slovenský ústav srdcovo cievnych 

chorôb, ktoré sa realizovali z rozpočtu kapitoly ministerstva zdravotníctva. 

 
2.2.1.2. Kapitálové výdavky 

 
Kapitálové výdavky sa na rok 2005 rozpočtovali vo výške 41 774,4 mil. Sk, pričom 

rozpočet uvažoval so zdrojmi krytia týchto výdavkov z vlastných prostriedkov štátneho 

rozpočtu v  objeme 28,7 mld. Sk a z prostriedkov rozpočtu Európskej únie vo výške 13,0 mld. 

Sk. V medziročnom porovnaní sa rozpočet kapitálových výdavkov zvýšil o 4 558,3 mil. Sk 

(indexom 112,3).  
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Prijatými rozpočtovými opatreniami sa pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových 

výdavkov výrazne znížil o 10 858,3 mil. Sk na 30 916,1 mil. Sk. Takéto zníženie 

rozpočtovaných kapitálových výdavkov ovplyvnili hlavne rozpočtové opatrenia prijaté 

v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, podľa ktorých kapitálové výdavky, 

vrátane prostriedkov z Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 

spoločných programov, môžu príslušné subjekty použiť aj v nasledujúcich rokoch až do ich 

vyčerpania na určený účel.   

Skutočné výdavky vynaložené zo štátneho rozpočtu na financovanie investičných 

potrieb v  objeme 31 492,7 mil. Sk  mierne prekročili úroveň upraveného rozpočtu (plnenie na 

101,9 %) a vynaložili sa v tejto štruktúre:  

 a) obstaranie kapitálových aktív 
 

Rozpočet výdavkov štátnych rozpočtových organizácií na financovanie obstarania 

kapitálových aktív v objeme 21 531,9 mil. Sk sa medziročne zvýšil indexom 118,8 mil. Sk. 

Úpravami rozpočtu sa uvedená suma znížila viac než o polovicu na 10 211,1 mil. Sk. 

Možnosť danú rozpočtovými pravidlami použiť kapitálové výdavky na obstaranie 

kapitálových aktív v nasledujúcom rozpočtovom roku využili najmä rozpočtové kapitoly 

ministerstva dopravy a ministerstva vnútra.  

Skutočné výdavky dosiahli 10 785,6 mil. Sk (105,6 % upraveného rozpočtu) a štátne 

rozpočtové organizácie nimi financovali obstaranie kapitálových aktív v tejto štruktúre: 

• realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 4 799,1 mil. Sk, 

• nákup strojov, prístrojov a zariadení 2 141,1 mil. Sk, 

• nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 408,1 mil. Sk, 

• nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 1 067,3 mil. Sk, 

• nákup budov, objektov alebo ich častí 540,1 mil. Sk, 

• prípravná a projektová dokumentácia 216,0 mil. Sk, 

• rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 51,4 mil. Sk, 

• ostatné kapitálové potreby 562,5 mil. Sk.          

b) kapitálové transfery 

Kapitálové transfery sa realizujú ako súčasť výdavkov štátneho rozpočtu s cieľom 

umožniť príjemcovi nadobudnutie kapitálových aktív alebo kompenzovať ich poškodenie 

alebo zničenie. Rozpočtovali sa v objeme 20 242,5 mil. Sk, čo predstavuje mierne medziročné 

zvýšenie indexom 106,0.  
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Rozpočtovými opatreniami sa ich úroveň upravila na 20 705,0 mil. Sk, pričom 

skutočne vynaložené rozpočtové prostriedky vo výške 20 707,1 mil. Sk (100,0 % upraveného 

rozpočtu) smerovali do týchto oblastí: 

• transfery v rámci verejnej správy - dosiahli 9 729,3 mil. Sk a poskytli sa štátnym 

príspevkovým organizáciám (2 439,5 mil. Sk), verejným vysokým školám (1 184,7 mil. Sk), 

obciam (5 758,5 mil. Sk), vyšším územným celkom (311,6 mil. Sk) a ostatným subjektom 

verejnej správy (35,0 mil. Sk), 

• transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – realizovali sa v objeme 

504,8 mil. Sk a financovali sa nimi potreby občianskych združení, nadácií a neinvestičných 

fondov (354,5 mil. Sk), cirkví (47,4 mil. Sk) a iných neziskových organizácií (102,9 mil. Sk),  

• transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 

verejnej správe -  vynaložili sa v objeme 10 468,1 mil. Sk a poskytli sa právnickým osobám 

založeným štátom (štátnym podnikom v sume 5 149,2 mil. Sk), iným právnickým osobám  

a fyzickým osobám – podnikateľom (5 310,3 mil. Sk) a príspevkovým organizáciám 

nezaradeným do verejnej správy v kapitole Slovenskej akadémie vied (8,6 mil. Sk), 

• transfery do zahraničia - realizovali sa v objeme 4,9 mil. Sk.  
 

2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie 
 

Triedenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť realizované 

výdavky podľa ich účelu v desiatich základných oddieloch (odvetviach),  ako aj porovnávať 

vynaložené výdavky v medzinárodnom kontexte. Funkčnú klasifikáciu výdavkov verejnej 

správy určuje vyhláška Štatistického úradu SR č. 271/2002 z. z. 

Súhrnný prehľad o výdavkoch štátneho rozpočtu triedených podľa funkčnej 

klasifikácie poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 
Oddiel 

Plnenie 

2004 schválený upravený 

Plnenie 

2005 

01 – Všeobecné verejné služby 56 491,3 66 412,9 58 610,6 58 082,9

02 - Obrana 20 551,8 24 362,6 23 123,4 23 082,8

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť 24 990,9 28 302,5 28 282,9 28 494,4

04 - Ekonomická oblasť 51 106,4 68 746,1 57 418,5 57 102,5

05 – Ochrana životného prostredia 3 170,6 5 309,4 2 563,4 2 580,0

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 6 972,1 7 652,2 7 728,6 7 706,4
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07 – Zdravotníctvo 31 308,6 25 238,9 25 784,7 25 782,9

08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo 6 707,2 5 345,0 6 102,7 6 083,6

09 - Vzdelávanie 49 233,0 41 745,3 41 242,9 41 287,2

10 – Sociálne zabezpečenie 44 618,8 45 635,0 45 457,5 42 377,6

Spolu 295 150,7 318 749,9 296 315,2 282 580,3

Finančné operácie 17 581,9 x x x

S p o l u 312 732,6 318 749,9 296 315,2 282 580,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 Oddiel 01 – všeobecné verejné služby:  do tohto oddielu sú zatriedené výdavky 

verejnej správy všeobecného charakteru s rozpočtovaným objemom 66 412,9 mil. Sk. 

Úpravami rozpočtu sa ich objem znížil na 58 610,6 mil. Sk,  pričom skutočne vynaložené 

výdavky dosiahli 58 082,9 mil. Sk (plnenie na 99,1 %) a použili sa na tieto účely: 

     • 27 310,6 mil. Sk (97,8 % rozpočtu) na výdavky verejnej správy, finančnú a rozpočtovú 

oblasť, zahraničnú oblasť vrátane financovania prevádzky ministerstva financií, daňových 

úradov, správ finančnej kontroly, účtovníckych a kontrolných služieb, financovania činnosti 

ministerstva zahraničných vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí, 

     • 23 680,7 mil. Sk (99,6 %) na transakcie verejného dlhu spojených s platením úrokov 

a úhradou výdavkov na upisovanie a emitovanie pôžičiek na úrovni štátnej správy,  

     • 3 308,5 mil. Sk (103,7 %) na základný výskum, ktorý je definovaný ako experimentálna 

alebo teoretická činnosť zameraná predovšetkým získavanie nových poznatkov o podstate 

javov a pozorovateľných faktov, predbežne bez konkrétnej aplikácie alebo bezprostredného 

využitia,   

     • 2 650,8 mil. Sk (102,7 %) na všeobecné služby, ktoré nesúvisia so žiadnou špecifickou 

funkciou a ktoré sa spravidla uskutočňujú na rôznych úrovniach verejnej správy; patria sem 

tiež všeobecné personálne služby, plánovacie a štatistické služby a iné všeobecné služby,       

     • 587,6 mil. Sk (99,9 %) na zahraničnú hospodársku pomoc rozvojovým krajinám 

a krajinám v procese transformácie,  

     • 463,7 mil. Sk (99,3 %) na všeobecné verejné služby inde neklasifikované, napr. 

registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a pod.,  

     • 44,4 mil. Sk (100,0%) na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb, 

     • 36,6 mil. Sk (99,9 %) na transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej 

správy, ktoré majú všeobecný charakter a nemožno ich priradiť ku konkrétnej funkcii.  
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 Oddiel 02 – obrana:  na potreby obrany sa  v štátnom rozpočte určili prostriedky 

v objeme 24 362,6 mil. Sk, ktoré sa v priebehu roku rozpočtovými opatreniami upravili na 

23 123,4 mil. Sk. Realizované výdavky dosiahli 23 082,8 mil. Sk (99,8 %) a financovali sa 

nimi: 

     • rozpočtované potreby vojenskej obrany, kde sú zahrnuté výdavky na armádu, vojenské 

spravodajstvo, prípravu teritória štátu na obranu, hospodársku mobilizáciu, úrady vojenských 

pridelencov pôsobiacich v zahraničí, poľné nemocnice v celkovej sume 21 706,4 mil. Sk 

(99,8 %), 

     • činnosť zahraničnej vojenskej pomoci, do ktorej patrí najmä riadenie vojenskej pomoci 

a prevádzkovanie misií vojenskej pomoci akreditovaných pri cudzích vládach alebo 

pričlenených k medzinárodným vojenským organizáciám, príspevky medzinárodným 

mierovým silám ap. vo výške 581,1 mil. Sk (100,3 %), 

     • potreby výskumu a vývoja v oblasti obrany v objeme 304,3 mil. Sk (100,0 %), 

     • požiadavky civilnej ochrany, najmä riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, zostavovanie 

plánov pre výnimočné situácie, organizovanie cvičení, do ktorých sú zahrnuté civilné 

inštitúcie a obyvateľstvo v úhrnnom objeme 188,7 mil. Sk (99,5 %), 

     • ďalšie inde nezaradené požiadavky v oblasti obrany, ako sú napr. zostavovanie, riadenie, 

koordinácia a monitorovanie celkových stratégií, plánov, programov a rozpočtov na obranu, 

vytváranie technickej dokumentácie a štatistík za oblasť obrany a pod. v dosiahnutej výške 

302,3 mil. Sk (99,9 %); 

 
 Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť: na financovanie potrieb v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti sa v rozpočte uvažovalo s prostriedkami v objeme 28 302,5 

mil. Sk, ktorý sa nezmenil ani prijatými rozpočtovými opatreniami (upravený rozpočet 

28 282,9 mil. Sk). Skutočné výdavky tejto skupiny vo výške 28 494,4 mil. Sk mierne 

prekročili rozpočtovaný objem (100,7 %) a vynaložili sa v takejto štruktúre: 

     • 14 073,1 mil. Sk (100,3 %) na potreby policajných služieb súvisiacich s riadením 

policajných vecí a služieb vrátane registrácií cudzincov, vydávania pracovných a cestovných 

dokladov prisťahovalcom, vedenia evidencie väzňov, ďalej s riadením a kontrolou cestnej 

premávky, vydávaním vodičských preukazov a pod.,  

     • 3 658,3 mil. Sk (91,9 %) na činnosť súdov, ich riadenie, prevádzku, výkon súdnictva 

ďalej na preskúmavanie zákonných rozhodnutí orgánov verejnej správy a iných orgánov ako 

aj na činnosť Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR a ostatných súdov,   
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     •  3 371,5 mil. Sk (100,0 %) na potreby väzenstva - jeho riadenie, prevádzku výkonu 

väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov  Zboru väzenskej 

a justičnej stráže a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch,  

     • 2 754,3 mil. Sk (129,6 %) na ochranu pred požiarmi vrátane financovania hasiacich 

zásahov a záchranárskej činnosti a pod., 

     • 1,8 mil. Sk (48,1 %) na financovanie výskumu a vývoja v oblasti verejného poriadku 

a bezpečnosti,  

     • 4 635,5 mil. Sk (97,1 %) na financovanie ďalších oblastí verejného poriadku 

a bezpečnosti nezaradených do predchádzajúcich tried, ako sú napr. zostavovanie, správa, 

koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti, príprava a zavádzanie legislatívy a noriem na uplatňovanie 

verejného poriadku a bezpečnosti, výdavky na prokuratúry, inšpekčnú činnosť verejného 

poriadku atď. 

 
 Oddiel 04 - ekonomická oblasť:  na činnosti štátu patriace do ekonomickej sféry sa 

vyčlenilo v štátnom rozpočte 68 746,1 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami značne 

znížili na úroveň 57 418,5 mil. Sk. Skutočné výdavky na tieto činnosti dosiahli 57 102,5 mil. 

Sk (99,4 %) a financovali sa nimi tieto okruhy činností: 

     • doprava a v rámci tohto odvetvia riadenie vecí a služieb cestnej dopravy ako sú výstavba 

a oprava diaľnic a ciest, správa a údržba ciest, riadenie vecí a služieb vodnej dopravy 

v súvislosti s prevádzkou, používaním, budovaním a údržbou vnútrozemských a pobrežných 

vodných dopravných systémov a zariadení, riadenie vecí a služieb železničnej dopravy 

v súvislosti s geologickým prieskumom, výstavbou, využívaním, prevádzkovaním a údržbou 

železničných dopravných systémov a zariadení a riadenie vecí a služieb leteckej dopravy, t.j. 

prevádzka, používanie, výstavba a údržba leteckých dopravných systémov a zariadení 

v celkovom objeme 19 736,8 mil. Sk (99,9 %), 

     • poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo, riadenie, ochrana a rozvoj týchto 

odvetví v úhrnnej výške 19 346,2 mil. Sk (99,5 %), 

     • všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, do ktorej patrí najmä financovanie 

riadenia všeobecných ekonomických a obchodných služieb vrátane všeobecných vecí 

zahraničného obchodu, zavádzanie všeobecných ekonomických a obchodných stratégií 

financovanie činnosti ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva, 

metrologického dozoru a technickej normalizácie,  ako aj riadenie všeobecných pracovných 
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vecí a služieb ako sú Úrad pre štátnu službu, sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne 

postihnutých občanov, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce v úhrnnej sume 

14 105,2 mil. Sk (97,8 %), 

     • ťažba, výroba a výstavba ako sú ťažba nerastných surovín (rudy, nerastné suroviny na 

výrobu chemikálií, umelých hnojív a pod.), riadenie vecí a služieb v oblasti výroby, podpora 

výrobných podnikov a riadenie vecí a služieb v oblasti  prípravy a realizácie výstavby, 

verejných prác a stavebných výrobkov v úhrnnej výške 1 423,3 mil. Sk (99,7 %), 

     • iné odvetvia, ktoré riadia veci a služby v oblasti výstavby,  rozširovania,  skvalitňovania, 

prevádzky a údržby hotelov a reštaurácií, cestovného ruchu a viacúčelové rozvojové projekty 

v úhrnnej sume 1 013,7 mil. Sk (114,2 %), 

     • výskum a vývoj vo všetkých odvetviach ekonomickej oblasti vo výške 823,6 mil. Sk 

(99,4%), 

     • odvetvia palív a energie, v ktorých pôsobnosti  sú zaradené ropa a zemný plyn, jadrové 

palivo, ostatné palivá, elektrina a energia iná ako elektrická v objeme 437,8 mil. Sk (100,1%), 

     • komunikácie, kde sú zatriedené poštové, telefónne, telegrafné, káblové, bezdrôtové 

a satelitné komunikačné systémy vo výške 111,6 mil. Sk (95,9 %), 

     • ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví, Národnej agentúry pre cestovný ruch atď. v objeme 104,2 mil. 

Sk (98,9 %). 

 
 Oddiel 05 – ochrana životného prostredia: na ochranu životného prostredia sa 

uvažovalo v štátnom rozpočte so sumou 5 309,4 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými opatreniami 

znížila zhruba na polovicu 2 563,4 mil. Sk. V skutočnom plnení vo výške 2 580,0 mil. Sk 

(100,6%) je zahrnuté financovanie týchto aktivít: 

     • znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ozónovej vrstvy zeme, povrchových 

a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy pred znečistením a pod. v sume 476,3 mil. 

Sk (100,0 %), 

     • ochrana prírody a krajiny zahŕňajúca činnosti súvisiace s ochranou drevín, chránených 

stromov, rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín atď. v úhrnnej výške 409,3 mil. Sk 

(105,7%), 

     • nakladanie s odpadmi ako je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, 

vrátane rádioaktívneho v sume 131,7 mil. Sk (100,0 %), 

     • výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia v objeme 42,7 mil. Sk (100,0 %), 
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     • nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav, vrátane čistenia 

odpadových vôd vo výške 35,4 mil. Sk (100,0 %), 

     • ochrana životného prostredia inde nezaradená ako je riadenie, správa, regulácia, dohľad, 

plánovanie, monitorovanie projektovanie a podpora činností zameraných na stratégie, 

koncepcie, programy, a projekty na zlepšovanie životného prostredia, na legislatívu 

a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie v úhrnnom 

objeme 1 484,6 mil. Sk (99,6 %). 

 
 Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť: na podporu rozvoja  bývania 

a občianskej vybavenosti sa v rozpočte uvažovalo s prostriedkami v objeme 7 652,2 mil. Sk. 

Rozpočtovými opatreniami sa pôvodný rozpočet iba mierne upravil na 7 728,6 mil. Sk. 

Skutočné výdavky v objeme 7 706,4 mil. Sk znamenajú prakticky splnenie ročného 

predpokladu (99,7 %), pričom sa nimi financovali tieto zámery: 

     • rozvoj bývania, a v rámci neho propagácia, monitorovanie, vyhodnocovanie činností 

v oblasti rozvoja bývania, vývoj a regulácia noriem bývania, výstavba, nákup a prestavba 

obytných jednotiek pre verejnosť, získavanie pozemkov potrebných na výstavbu a pod. vo 

výške 6 993,6 mil. Sk (99,7 %), 

     • rozvoj obcí vrátane prípravy programov na financovanie plánovaného rozvoja obcí 

v sume 688,0 mil. Sk (99,9 %), 

     • zásobovanie vodou, to znamená riadenie v oblasti geologického prieskumu a zásobovania 

vodou, dohľad nad všetkými aspektmi zásobovania pitnou vodou vrátane kontroly čistoty, 

ceny a množstva vody, budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku vody atď. 

v súhrnnom objeme 24,8 mil. Sk (100,0 %). 

 
 Oddiel 07 – zdravotníctvo:  na financovanie činností v odvetví zdravotníctva sa 

vyčlenilo v štátnom rozpočte 25 238,9 mil. Sk, v upravenom rozpočte sa uvažovalo 

s celkovým objemom 25 784,7 mil. Sk. Skutočne vynaloženými prostriedkami v tomto 

odvetví  25 782,9 mil. Sk sa financovali tieto výrobky a činnosti: 

     • ústavná starostlivosť vo forme všeobecnej nemocničnej starostlivosti, špecializovanej 

nemocničnej starostlivosti v objeme 2 284,3 mil. Sk (100,0 %), 

     • verejné zdravotné služby - ide o poskytovanie služieb v oblasti verejnej zdravotnej 

starostlivosti ako je prevádzka krvnej banky, zisťovanie chorôb, zber epidemiologických 

údajov a pod. v sume 1 015,3 mil. Sk (100,4 %), 
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     • ambulantná zdravotná starostlivosť a v rámci nej všeobecná lekárska zdravotná 

starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť, stomatologické služby a iné 

zdravotnícke služby v úhrnnej sume 647,5 mil. Sk (99,5 %), 

     • výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 42,9 mil. Sk (100,0 %), 

     • zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia – ide o obstaranie liekov, protéz, lekárskych 

prístrojov a iných zdravotníckych výrobkov pre jednotlivcov na lekársky predpis alebo 

lekársky preukaz, ktoré sú určené na spotrebu alebo použitie mimo zdravotníckeho zariadenia 

alebo inštitúcie v objeme 9,3 mil. Sk (100,0 %), 

     • zdravotníctvo inde nezaradené ako sú napr. výdavky na zostavovanie, riadenie, 

koordináciu a dohľad nad rámcovými zdravotnými stratégiami, plánmi a programami, 

príprava a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie zdravotných služieb atď. 

v úhrnnej sume 21 783,7 mil. Sk (100,0 %). 

 
 Oddiel 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo: na tieto potreby sa v štátnom 

rozpočte vyčlenilo 5 345,0 mil. Sk. Táto suma sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 

6 102,7 mil. Sk. Dosiahnutými výdavkami vo výške 6 083,6 mil. Sk sa financovali služby 

poskytované jednotlivcom, domácnostiam, ako aj služby poskytované na kolektívnej báze 

v tomto prehľade: 

     • 3 383,3 mil. Sk (99,9 %) na poskytovanie kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych 

činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami,  

     • 1 236,0 mil. Sk (99,1 %) na rekreačné a športové služby poskytované na prevádzkovanie 

a podporu  zariadení na aktívnu športovú činnosť  a výdavky spojené s činnosťou športových 

občianskych združení a pod., 

     • 1 116,6 mil. Sk (99,9 %) na náboženské a iné spoločenské služby v podobe poskytovania 

zariadení a vybavenia pre náboženské a iné spoločenské služby vrátane podpory ich 

prevádzkovania, údržby a opráv, výplat duchovným a iným činiteľom náboženských 

inštitúcií, podpory vykonávania náboženských obradov a charitatívnych služieb ako aj 

podpory civilných, mládežníckych a sociálnych organizácií alebo odborov a politických strán,  

     • 74,5 mil. Sk (98,8 %) na vysielacie a vydavateľské služby, do ktorých patria vzťahy 

k Slovenskému rozhlasu, Slovenskej televízii a Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, 

koncesionárske poplatky a pod.,  

     • 4,6 mil. Sk  (100,0 %) na výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, 

     • 268,6 mil. Sk (99,0 %) na činnosti v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, ktoré neboli 

zatriedené inde ako je zostavovanie, riadenie, koordinácia a monitorovanie rámcových 
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stratégií, plánovanie programov a rozpočtov, podpora športu, rekreácie, kultúry 

a náboženstva. 

 
 Oddiel 09 - vzdelávanie: na potreby v odvetví vzdelávania sa v štátnom rozpočte 

vyčlenilo 41 745,3 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami znížili na 41 242,9 mil. Sk. 

Skutočné čerpanie týchto výdavkov dosiahlo 41 287,2 mil. Sk (100,1 %) a financovali sa nimi 

tieto základné potreby školstva: 

     • predškolská výchova a základné vzdelanie 16 949,2 mil. Sk (100,0 %), 

     • stredoškolské vzdelanie v osemročných gymnáziách, gymnáziách, športových 

gymnáziách, stredných odborných školách, stredných odborných školách umeleckého 

zamerania, stredných odborných učilištiach a odborných učilištiach, združených školách 

11 525,4 mil. Sk (100,1 %), 

     • vysokoškolské vzdelávanie a v jeho rámci prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského 

vzdelávania 8 970,2 mil. Sk (100,1 %), 

     • služby v školstve, poskytovanie pomocných služieb pridružených k školstvu, napr. 

v oblasti stravovania, dopravy, ubytovania, lekárskej a stomatologickej starostlivosti 

a nadväzných pridružených služieb žiakom a študentom a škôl v prírode 1 764,7 mil. Sk 

(101,2 %), 

     • vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne - sem patria vzdelávacie programy najmä pre 

dospelých, ktoré nevyžadujú žiadne predchádzajúce vzdelanie, najmä odborný výcvik 

a kultúrny rozvoj 337,6 mil. Sk (100,5 %), 

     • výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 79,9 mil. Sk (100,0 %), 

     • vzdelávanie inde nezatriedené, napr. zostavovanie, riadenie, koordinácia a monitorovanie 

rámcových vzdelávacích stratégií, plánov, programov a rozpočtov, príprava a uplatňovanie 

legislatívy a noriem na poskytovanie vzdelávania vrátane udeľovania povolení pre 

vzdelávacie inštitúcie a pod. v úhrnnej výške 1 660,3 mil. Sk (100,2 %). 

 
 Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie: výdavky na sociálne zabezpečenie sa 

rozpočtovali v celkovom objeme 45 635,0 mil. Sk. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa iba 

mierne znížili na 45 457,5 mil. Sk. V skutočnom plnení vo výške 42 377,6 mil. Sk (93,2 %) 

sú zahrnuté tieto druhy výdavkov: 

     • 16 772,6 mil. Sk (97,4 %) na podporu rodiny a detí formou jednorazových príspevkov 

(príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, jednorazové príspevky pestúnskej 

starostlivosti) a priamych opakovaných príspevkov (prídavky na deti, rodičovský príspevok, 
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zaopatrovací príspevok, odmena pestúna, sociálny príplatok, opakovaný príspevok na úhradu 

potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti atď.),  

     • 7 701,4 mil. Sk (82,1 %) na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi,  

     • 7 443,7 mil. Sk (93,1 %) na starobu, to znamená poskytovanie sociálnej ochrany 

v starobe, riadenie, prevádzkovanie alebo podpora takýchto programov sociálneho 

zabezpečenia,  

     • 6 147,9 mil. Sk (94,8 %) na chorobu, invaliditu a ťažké zdravotné postihnutie,  

     •  120,1 mil. Sk (94,1 %) na poskytovanie sociálnej ochrany vo forme dávok osobám 

pozostalým po zomretom (partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní),  

     • 15,7 mil. Sk (75,5 %) na výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia,  

     • 4 176,2 mil. Sk (98,7 %) na sociálne zabezpečenie inde nezatriedené, napr. poskytovanie 

dávok obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných katastrof v čase mieru, na podporu 

takých činností ako je zostavovanie, správa, koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, 

plánov, programov a rozpočtov v oblasti sociálneho zabezpečenia.  

 
2.2.2.1. Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a výskum 

Výdavky na výskum  a vývoj sa rozpočtovali v rámci jednotlivých funkcií verejnej 

správy sumou 4 851,3 mil. Sk. Ich objem sa v súlade s koncepciou štátnej politiky a na 

základe výsledkov analýzy potrieb a priorít v oblasti výskumu a vývoja medziročne zvýšil 

o 367 mil. Sk, na úroveň 0,32 % z HDP v roku 2005. Rozpočtované prostriedky boli určené 

prevažne na financovanie bežných výdavkov (4 558,8 mil. Sk) a na financovanie rozvoja 

technickej infraštruktúry rozpočtových a príspevkových organizácií (292,5 mil. Sk). Skutočne 

čerpané výdavky v objeme 4 668,3 mil. Sk sú v porovnaní s upraveným rozpočtom vyššie 

o 2,3 %. 

V úhrnnej sume výdavkov na vedu a výskum nie sú zahrnuté také výdavky, ktoré sa 

síce vzťahujú na vedu a výskum, ale majú všeobecný charakter, a preto sú zatriedené v iných 

skupinách výdavkov. Ide napr. mzdové výdavky na pedagogických pracovníkov vysokých 

škôl, ktorých pracovnou náplňou je okrem pedagogickej činnosti aj vedecká činnosť (300 až 

500 hodín vedeckej činnosti ročne), budovanie cyklotrónového centra, členské príspevky 

medzinárodným organizáciám (napr. do Európskej organizácie pre jadrový výskum, 

Výskumného fondu uhlia a ocele), či čerpanie peňažných prostriedkov z vnútorných opatrení 

EÚ. Tieto výdavky sa pohybujú na úrovni 0,15 – 0,20 % z HDP. 
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Z vynaložených prostriedkov pripadlo na financovanie bežných výdavkov 4 236,7 mil. 

Sk (101,6 % k upravenému rozpočtu), pričom sa bežné výdavky na vedu a výskum 

medziročne zvýšili o 318 mil. Sk (index skutočnosti 108,1), čo súvisí so zmenami zákonných 

úprav v oblasti odmeňovania zamestnancov vývoja a výskumu na vysokých školách 

a ostatných rozpočtových organizáciách výskumu a vývoja vrátane nadväzujúcich výdavkov 

(poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní), ako aj s plnením 

záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. 

Prostriedky sa použili na rezortné a medzirezortné výskumné a vývojové programy, štátne 

objednávky a úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky. 

Na kapitálové výdavky sa vynaložilo 431,5 mil. Sk, čo je čo je 110,2 % k ich 

upravenému rozpočtu. Kapitálové výdavky na vedu a výskum v medziročnom porovnaní 

vzrástli o 87,7 mil. Sk (index skutočnosti 125,5). 

Výdavky na výskum a vývoj sa v rozhodujúcej miere čerpali na programy schválené 

vládou. Väčšina výdavkov určených na programy výskumu a vývoja smerovala na podporu 

výskumu a vývoja na vysokých školách, na pracoviskách výskumu a vývoja Slovenskej 

akadémie vied, rozpočtových kapitol ministerstiev hospodárstva, pôdohospodárstva a na 

podporu priemyselného výskumu a vývoja. 

Pokiaľ ide o sociálno-ekonomické ciele sledované  podporou vedy a techniky, 

rozhodujúca časť výdavkov vynaložených prostriedkov na  výskum a vývoj smerovala na 

financovanie základného výskumu – až 70,9 %, na aplikovaný výskum a vývoj v ekonomickej 

oblasti t.j. v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, ťažby, výroby, výstavby, dopravy, spojov 

a v iných odvetviach vrátane obchodnej a pracovnej oblasti sa použilo 17,6 % z celkového 

objemu a zvyšok bol čerpaný na financovanie výskumu a vývoja v oblasti obrany, verejného 

poriadku a bezpečnosti 6,6 % a na  ostatné oblasti ako je životného prostredie, starostlivosť 

o zdravie, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a oblasť všeobecných verejných služieb 

pripadlo 4,9 %. 

 
2.2.3. Výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa programov 

 
Programové rozpočtovanie je systém, ktorý triedi rozpočet výdavkov podľa 

programov a k týmto programom priraďuje disponibilné zdroje s dôrazom na výsledky 

a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Ide o rozpočtovanie orientované na 

výsledky. Tento systém  pri správnom uplatňovaní umožňuje posilniť strednodobý charakter 

rozpočtovania, vyhnúť sa fiškálnemu stresu, zvýšiť efektívnosť použitia rozpočtových 
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prostriedkov a zvýšiť transparentnosť rozpočtu a jeho plnenie. Úplné zavedenie 

programového rozpočtovania a jeho správne využitie je dlhodobý proces, ktorého cieľom nie 

je spotrebovať verejné zdroje, ale poskytnúť za ne konkrétnu službu daňovým poplatníkom. 

To znamená, že pri programovom rozpočtovaní nejde o financovanie existujúcich kapacít, ale 

o financovanie výsledkov a výstupov. 

V súčasnosti je vo všetkých rozpočtových kapitolách zavedené programové 

rozpočtovanie a stabilizované programy, ktoré vyjadrujú, na aký účel sa rozpočtové 

prostriedky vynakladajú. Zámerom programového rozpočtovania v rozpočtovom roku 2005 

a ďalších rokoch bolo skvalitňovať programové štruktúry v rozpočtových kapitolách, 

predovšetkým skvalitňovaním formulovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, 

ktoré by bolo možné transparentne hodnotiť z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri plnení 

zámerov  štátneho rozpočtu.  

Výdavky štátneho rozpočtu realizované v rozpočtovom roku 2005 podľa konkrétnych 

programov v jednotlivých rozpočtových kapitolách sú uvedené v tabuľke č. 13 v tabuľkovej 

časti štátneho záverečného účtu. 

V rozpočtovom roku 2005 mohli štátne rozpočtové organizácie poslednýkrát súbežne 

s financovaním  programov zo štátneho rozpočtu  financovať dokončenie programov priamo 

z osobitného bežného účtu, otvoreného na financovanie nedokončených programov, na ktoré 

sa z prostriedkov štátneho rozpočtu v decembri 2004 previedli nepoužité rozpočtové 

prostriedky v súlade s vtedy platnými rozpočtovými pravidlami (zákon č. 303/1995 Z. z. 

v znení neskorších predpisov). Výdavky vynaložené priamo z bežného účtu na 

dofinancovanie programov na dokončenie prijatých  programov a projektov dosiahli 4 937,0 

mil. Sk Zostatok peňažných prostriedkov na  tomto účte k 31. decembru 2005  boli štátne 

rozpočtové organizácie povinné odviesť do 31. januára nasledujúceho roka do príjmov 

štátneho rozpočtu. Prehľad programov financovaných z bežného účtu určeného na 

dofinancovanie programov je uvedený v tejto tabuľke (v tis. Sk): 

 

Kód a názov programu Výsledok 
od začiatku roka 

Rozpočet celkom 4 936 958
00A Ochrana ústavnosti 75 000
017 Podpora rozvoja bývania 472 100
021 Tvorba a implementácia politík 1 853
026 Národný program rozvoja športu v SR 115 923
044 Podporné a ostatné sily 1 473
045 Program rozvoja ozbrojených síl 211 419
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050 Tvorba a implementácia politík 18 890
066 REGSTAT - 2003 187
067 INTRASTAT - 2003 1 558
06G Ľudské zdroje 1 244 688
06H Hospodárska mobilizácia 24 000
06K Národný program rozvoja vedy a techniky 1 700
06L Podpora rómskej menšiny 8 039
06P Tvorba a implementácia politík -1 344
06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 30 926
072 Výber daní a ciel 137 444
074 Tvorba metodiky, riadenie a kontrola verejných financií 171 327
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 35 632
07B Tvorba a implementácia politík 194 299
07C Sociálna inklúzia 71 698
07E Tvorba a implementácia politík 33 217
07I Starostlivosť o krajanov v zahraničí 6 039
07J Tvorba a implementácia politík 21 289
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 849 001
07L Tvorba a implementácia politík 2 682
07N Rozvoj vidieka 117 594
07O Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 391 670
07P Regionálny rozvoj 418 262
07T Tvorba a implementácia politík 88 837
07U Geodézia, kartografia a kataster 39 108
07V Štatistické zisťovania 3 000
082 Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie 1 650
085 Bezpečnosť informácií 52 600
08C Verejná správa 28 488
08E Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 2 314
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 64 395

 Zdroj: Štátna pokladnica 
 

2.2.4. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov 
 

Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2005 sa celkový objem príjmov určil sumou 

257 226,0 mil. Sk. Z nich pripadlo na vlastné príjmy z daní a nedaňových príjmov 217 607,2 

mil. Sk (84,6 % z celkových rozpočtovaných príjmov), na tuzemské granty a transfery 

13 111,1 mil. Sk (5,1 % z celkových príjmov) a na transfery z rozpočtu Európskej únie 

26 507,7 mil. Sk (10,3 % z celkových príjmov). V rozpočtovaných transferoch z rozpočtu 

Európskej únie bola zahrnutá aj priznaná špeciálna kompenzačná platba (507,6 mil. Sk), ktorá 

nie je účelovo viazaná, a preto sa ňou kryjú výdavky štátneho rozpočtu bez účelového 

určenia.  

Po vykonaných rozpočtových opatreniach sa objem prostriedkov rozpočtovaných ako 

príjem z rozpočtu Európskej únie znížil na 13 649,0 mil. Sk, čím sa zohľadnili reálne 

možnosti použitia týchto prostriedkov na financovanie spoločných programov v štátnom 
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rozpočte. Skutočné transfery prijaté z rozpočtu Európskej únie v sume 13 869,3 mil. Sk 

(plnenie upraveného rozpočtu na 101,6 %) sa - po odpočítaní špeciálnej kompenzačnej platby 

- takmer v plnej výške (98,4 % z prijatého objemu) použili na krytie potrieb vo výdavkovej 

časti rozpočtu. 

Na financovaní celkových výdavkov v rozpočtovanom objeme 318 749,9 mil. Sk sa 

mali podieľať zdroje z prostriedkov Európskej únie v rozpočtovanom objeme 26 000,0 mil. 

Sk, čo predstavuje 8,2 %-ný podiel na celkových výdavkoch. Po úprave rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roku, v ktorej sa zohľadnili reálne možnosti využitia prostriedkov na finančné 

zabezpečenie spoločných programov v podmienkach Slovenskej republiky, sa objem týchto 

výdavkov znížil na 13 245,4 mil. Sk.  

Zo skutočne vynaložených celkových výdavkov v objeme 292 580,3 mil. Sk tvorili 

výdavky, ktorých zdrojmi boli  prostriedky Európskej únie 13 136,5 mil. Sk (t.j. 4,5 %           

z celkových výdavkov). Podrobnejšie údaje o výdavkoch štátneho rozpočtu podľa kategórií 

rozpočtovej klasifikácie ako aj podľa zdrojov (vlastné prostriedky štátneho rozpočtu, 

prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie spoločných programov zo štátneho rozpočtu) 

poskytuje tento prehľad: 
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(v mil. Sk) 
z toho 

Rozpočt. 
klasifiká- 

cia 

Druh výdavkov 

 

Výdavky 
celkom 

Prostriedky z 
rozpočtu EÚ 

Výdavky bez 
prostriedkov  

EÚ 

na spolufinanco-
vanie spoločných 

programov 

kryté mimo-
rozpočtovými 

zdrojmi 
(granty, dary) 

600 Bežné výdavky spolu schv. rozpočet 276 975,5 13 625,6 263 349,9 5 736,3 0,0 
  upr. rozpočet 265 399,1 9 911,7 255 487,4 3 731,9 0,0 
  skutočnosť 261 087,6 9 803,2 251 284,4 3 627,8 647,1 
  % plnenia 98,4  98,9 98,4 97,2 x
 v tom:    

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania schv. rozpočet 35 734,8 0,0 35 734,8 0,0 0,0 

  upr. rozpočet 35 671,6 91,0 35 580,6 35,9 0,0 
  skutočnosť 35 613,0 90,9 35 522,1 35,8 20,5 
  % plnenia 99,8  99,9 99,8 99,7 x

620 Poistné a príspevok do poisťovní schv. rozpočet 11 596,4 0,0 11 596,4 0,0 0,0 
  upr. rozpočet 10 950,3 30,7 10 919,6 12,1 0,0 
  skutočnosť 10 848,6 30,6 10 818,0 12,1 6,8 
  % plnenia 99,1  99,7 99,1 100,0 x

630 Tovary a služby schv. rozpočet 41 528,0 1 549,7 39 978,3 1 303,0 0,0 
  upr. rozpočet 38 621,0 171,8 38 449,2 701,4 0,0 
  skutočnosť 38 456,9 169,4 38 287,5 621,3 585,1 
  % plnenia 99,6  98,6 99,6 88,6 x

640 Bežné transfery schv. rozpočet 157 820,3 12 075,9 145 744,4 4 433,3 0,0 
  upr. rozpočet 156 331,5 9 618,2 146 713,3 2 982,5 0,0 
  skutočnosť 152 451,7 9 512,3 142 939,4 2 958,6 34,7 
  % plnenia 97,5  98,9 97,4 99,2 x

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. 
s úvermi, pôžičkami a NFV schv. rozpočet 30 296,0 0,0 30 296,0 0,0 0,0 

  upr. rozpočet 23 824,7 0,0 23 824,7 0,0 0,0 
  skutočnosť 23 717,4 0,0 23 717,4 0,0 0,0 
  % plnenia 99,5  0,0 99,5 0,0 0,0
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700 Kapitálové výdavky spolu schv. rozpočet 41 774,4 12 374,4 29 400,0 6 486,0 0,0 
  upr. rozpočet 30 916,1 3 333,7 27 582,4 2 379,7 0,0 
  skutočnosť 31 492,7 3 333,3 28 159,4 2 375,8 654,9 
  % plnenia 101,9  100,0 102,1 99,8 x
 v tom:    

710 Obstarávanie kapitálových aktív schv. rozpočet 21 531,9 4 431,6 17 100,3 1 808,9 0,0 
  upr. rozpočet 10 211,1 54,3 10 156,8 280,4 0,0 
  skutočnosť 10 785,6 54,3 10 731,3 280,4 645,9 
  % plnenia 105,6  100,0 105,7 100,0 x

720 Kapitálové transfery schv. rozpočet 20 242,5 7 942,8 12 299,7 4 677,1 0,0 
  upr. rozpočet 20 705,0 3 279,4 17 425,6 2 099,3 0,0 
  skutočnosť 20 707,1 3 279,0 17 428,1 2 095,4 9,0 
  % plnenia 100,0  100,0 100,0 99,8 x
 Výdavky celkom schv. rozpočet 318 749,9 26 000,0 292 749,9 12 222,3 0,0 
  upr. rozpočet 296 315,2 13 245,4 283 069,8 6 111,6 0,0 
  skutočnosť 292 580,3 13 136,5 279 443,8 6 003,6 1 302,0 
  % plnenia 98,7  99,2 98,7 98,2 x

 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Z celkových výdavkov v úhrnnej sume 292 580,3 mil. Sk (100,0 %) sa: 

     • vlastnými zdrojmi štátneho rozpočtu kryli rozpočtované potreby vo výške 272 138,2 mil. 

Sk (93,0 %),  

     • zo zdrojov rozpočtu Európskej únie financovali rozpočtované programy v sume 13 136,5 

mil. Sk (4,5 %),  

     • na spolufinancovaní spoločných projektov Slovenska a Európskej únie podieľal štátny 

rozpočet sumou 6 003,6 mil. Sk (2,1 %), 

     • mimorozpočtovými prostriedkami, najmä z darov a grantov, ktoré mohli štátne 

rozpočtové organizácie použiť v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy na krytie 

výdavkov štátneho rozpočtu a z úverov poskytnutých Svetovou bankou a ďalších zdrojov boli 

kryté výdavky štátneho rozpočtu 1 302,0 mil. Sk (0,4%).  

 
 

2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie 
 

V priebehu druhého roka členstva SR v EÚ sa rozpočtové vzťahy SR a EÚ vyvíjali 

pozitívne. SR ako čistý prijímateľ finančných prostriedkov sa etablovala v rámci orgánov 

Rady ministrov EÚ, podieľala sa na procese schvaľovania rozpočtu EÚ za rok 2006 a 

negociáciách o finančnej perspektíve EÚ 2007 – 2013.   Okrem konštruktívnej účasti SR na 

úrovni inštitúcií EÚ došlo  priebehu roka aj k zlepšeniu využívania povstupových finančných 

prostriedkov alokovaných z rozpočtu EÚ a dobiehajúcich predvstupových fondov.  

Rok 2005 bol prvým celým rokom členstva SR v EÚ. Na základe porovnania skutočne 

odvedených prostriedkov SR do rozpočtu EÚ a prostriedkov poskytnutých z rozpočtu EÚ je 

možné z finančného hľadiska  hodnotiť naše členstvo v EÚ pozitívne. SR získala o 6 652,9 

mil. Sk finančných prostriedkov viac ako odviedla.  

Skutočnosť 
2005 

A Odvody a príspevky spolu 14 585,7 
B=B1+B2 Príjmy z EÚ spolu 21 238,6 

B1 Príjmy z EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu 13 869,3 
B2 Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu 7 369,3 

C=B-A Spolu 6 652,9 

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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2.3.1. Príjmy z rozpočtu Európskej únie zaradené a nezaradené do príjmov  
štátneho rozpočtu 

 

Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a zaradené do príjmov štátneho rozpočtu boli 

rozpočtované vo výške 26 507,7  mil. Sk. Skutočné plnenie predstavuje 13 869,3 mil. Sk. 

Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov charakterizujú údaje nasledovnej tabuľky 

(v mil. Sk): 

 
Rozpočet 2005 Skutočnosť 

2004 Schválený Upravený 
Skutočnosť 

2005 
Plnenie v 

% Rozdiel Index 
2005/2004 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 3 7=4/1*100
Záručná sekcia 
EAGGF 1 621,0 9 894,3 8 173,0 8 410,4 102,9 237,4 518,8
Štrukturálne 
operácie v tom: 126,0 16 105,8 4 968,3 4 934,8 99,3 -33,5 3 916,5

Štrukturálne 
fondy 126,0 11 482,4 4 855,7 4 822,2 99,3 -33,5 3 827,1

Kohézny fond 0,0 4 623,4 112,6 112,6 100,0 0,0 x 
Špeciálna kom-
penzačná platba 2 774,0 507,6 507,6 524,1 103,3 16,5 18,9
Spolu zaradené 
do príjmov ŠR 4 521,0 26 507,7 13 648,9 13 869,3 101,6 220,4 306,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2005 Ministerstvo financií SR previedlo do príjmov kapitoly Ministerstva 

pôdohospodárstva SR finančné prostriedky zo záručnej sekcie EAGGF v objeme 8 410,4  

mil. Sk. Rozdelenie podľa typov výdavkov predstavuje: trhovo orientované výdavky 1 095,5 

mil. Sk, priame platby 4 139,7 mil. Sk a rozvoj vidieka 3 175,2 mil. Sk. Okrem sumy 

uvedenej v tabuľke boli na mimorozpočtový účet ministerstva pôdohospodárstva prevedené aj 

finančné prostriedky vo výške 122,7 mil. Sk na financovanie intervencií zameraných na 

stabilizáciu poľnohospodárskych trhov.  

Finančné prostriedky rozpočtované v štátnom rozpočte vo forme príjmov zo 

štrukturálnych fondov v rámci relevantných kapitol na rok 2005 predstavovali sumu 

11 482,4 mil. Sk. Na základe schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu boli 

k 31.12.2005 prevedené na príjmové účty platobných jednotiek prostriedky v celkovej sume 

4 822,2 mil. Sk. K 31.12.2005 neboli uhradené platobným jednotkám 2 schválené súhrnné 

žiadosti o platbu, a to za CIP Interreg IIIA SR - ČR vo výške 0,9 mil. Sk (táto úhrada bola 

zrealizovaná 5.1.2006) a za CIP Interreg IIIA Poľsko - SR vo výške 0,6 mil. Sk z dôvodu 

neuzavretia podpisu Memoranda o porozumení s Poľskou republikou, čo má vplyv na deficit 

štátneho rozpočtu.    
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Na základe splnenia podmienky pre žiadosť o zálohovú platbu (nakontrahované 20 % 

projektu) pre projekt Kohézneho fondu „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – 

Jánovce“ predstavoval prísun prostriedkov z rozpočtu EÚ výšku 1 084,8 mil. Sk., pričom do 

príjmov kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bola zaradená suma 112,6 

mil. Sk a zvyšné prostriedky sú vedené na mimorozpočtovom účte MF SR.  

Rok 2005 predstavoval druhý rok vyplácania špeciálnej kompenzačnej platby z EÚ. 

Uvedená platba dosiahla najvyššiu mieru plnenia rozpočtu. Platba nebola účelovo viazaná 

a slúžila na realizáciu výdavkov štátneho rozpočtu. V roku 2005 bola rozpočtovaná sumou 

507,6 mil. Sk, pričom v hotovostnom vyjadrení EK vyplatila v roku 2005 túto platbu vo výške 

524,1 mil. Sk, ktorá sa realizovala formou dvanástich mesačných splátok za rok 2005 a jednej 

mesačnej splátky z roku 2004, ktorá bola prevedená do príjmov rozpočtu 2005. 

Povstupové prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a nezaradené do príjmov štátneho 

rozpočtu sa predpokladali vo výške  4 538,8 mil. Sk. Skutočné plnenie týchto  príjmov 

predstavuje 1 206,4 mil. Sk. 

Podrobnú štruktúru týchto povstupových prostriedkov charakterizujú údaje 

nasledovnej tabuľky (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

2005/2004 
 

1 2 3 4 5= 4/3*100 6= 4 – 3 7= 4/1*100
Interreg IIIB a IIIC 0,0 88,1 88,1 1,3 1,5 -86,8 x
Vnútorné politiky 
EÚ v tom:  1 469,2 3 911,1 3 911,1 1 205,1 30,8 -2 706,0 82,0

Vnútorné opatrenia 629,1 1 484,9 1 484,9 357,0 24,0 -1 127,9 56,7

Prechodný fond 0,0 381,6 381,6 56,2 14,7 -325,4 x
     Budovanie     
     Schengenských  
    hraníc 

681,2 709,2 709,2 684,1 -25,1 96,5 100,4

Odstavenie V1 JB 158,9 1 335,4 1 335,4 107,8 -1 227,6 8,1 67,8
Fin. mechanizmus 
EHP a Nórsky fin. 
mechanizmus 

0,0 539,6 539,6 0,0 0,0 -539,6  x

Spolu nezaradené  
do príjmov ŠR 1 469,2 4 538,8 4 538,8 1 206,4 26,6 -3 332,4 82,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Vykazované nižšie príjmy finančných prostriedkov v roku 2005 oproti schválenému 

rozpočtu v rámci vnútorných opatrení nie sú spôsobené problémami vyplývajúcimi              

z oneskoreného začiatku realizácie projektov alebo zdĺhavého procesu schvaľovania, ale 

pravdepodobnejším problémom je takmer nemožnosť zabezpečiť plné vykazovanie všetkých 
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príjmov z vnútorných opatrení na úrovni SR. Vnútorné opatrenia sú projektovo orientované 

a koneční prijímatelia podpory (verejné inštitúcie a/alebo súkromné osoby) predkladajú 

návrhy projektov priamo EK. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je možné stanoviť reálne 

čerpanie až po zverejnení Správy EK o alokácii výdavkov rozpočtu EÚ podľa jednotlivých 

členských krajín, ktorá je publikovaná v septembri daného roka. Až na základe tejto správy     

v septembri 2006 bude možné stanoviť reálnu výšku čerpania v roku 2005. 

Prechodný fond zaznamenal v roku 2005 nižší prísun prostriedkov v porovnaní 

s plánom konečných prijímateľov vykázaným pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy na 

roky 2005-2007. Na mimorozpočtové účty MF SR vedené v Štátnej pokladnici boli prijaté 

prvé zálohové platby (28.7.2005 pre Národný program 2004 a 30.6.2005 na Posilnenie 

kontroly vonkajšej hranice EÚ) v celkovej výške 111,9 mil. Sk. Z toho implementačná 

agentúra Centrálna finančná a kontraktačná jednotka z mimorozpočtových účtov MF SR v 

priebehu roka 2005 vyplatila 56,2 mil. Sk (14,7 %)   z prostriedkov Prechodného fondu 2004 

poskytnutých SR EK a 1,2 mil. Sk z celkovej sumy 65,4 mil. Sk (1,8 %) prostriedkov 

spolufinancovania. Výrazné zvýšenie miery čerpania alokovaných prostriedkov sa očakáva 

v rokoch 2006 a 2007.  

Druhá paušálna platba z EK na budovanie Schengenských hraníc vo výške 684,1 

mil. Sk bola dňa 30. decembra 2005 poukázaná na mimorozpočtový účet MV SR. Rozdiel 

medzi schváleným rozpočtom a reálnymi príjmami bol spôsobený kurzovým rozdielom.  

Finančné prostriedky na odstavenie JE V1 Jaslovské Bohunice plynú na Slovensko 

prostredníctvom fondu BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund), 

ktorého správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Finančné prostriedky sú z tohto 

fondu po podpísaní grantových dohôd preplácané slovenským príjemcom zahraničnej pomoci 

(t.j. Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.). Doposiaľ 

boli podpísané 4 grantové dohody, na základe ktorých sa čerpalo v roku 2005 107,8 mil. Sk. 

Z predvstupových fondov získala SR na mimorozpočtové účty MF SR  celkovú sumu 

prostriedkov  6 107,2 mil. Sk, z ktorej bola implementačným agentúram (ďalej len „IA“) 

presunutá čiastka 5 824,9 mil. Sk. SR prispela zo štátneho rozpočtu sumou 2 753,2 mil. Sk.  

Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov charakterizuje nasledovná tabuľka (mil. 

Sk): 
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Fond 
Presun prostriedkov EÚ 

z mimorozpočtového účtu  
MF SR na IA 

Presun prostriedkov ŠR 
z mimorozpočtového účtu  

MF SR na IA 
PHARE 2 004,6 688,4 
ISPA 2 587,0 1 654,0 
SAPARD 1 233,3 410,8 
Predvstupové fondy spolu 5 824,9 2 753,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Projekty PHARE, Finančné memorandum 2001-2003 sú realizované prostredníctvom 

IA: Centrálna a finančná kontraktačná jednotka (CFKJ), Národná agentúra na rozvoj malého 

a stredného podnikania (NARMSP) a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR). 

Finančné prostriedky boli presúvané na mimorozpočtové účty IA na základe pravidelných 

mesačných žiadostí podľa potrieb IA. CFKJ sa podieľala na celkovej sume vyplatených 

prostriedkov EÚ/ ŠR 45,8 % / 24,9 %,  NARMSP  19,4 % / 22,6 %  a v prípade APRR 

čerpanie predstavovalo 37,7 % / 52, 5 % celkového čerpania v roku 2005. Pri časovom 

nesúlade medzi príjmom prostriedkov z EÚ a potrebami IA boli využité na predfinancovanie 

projektov prostriedky z „Rezervy na predvstupový fond PHARE“ a následne po prísune 

prostriedkov z EÚ boli tieto prostriedky vrátené späť do rezervy. 

V rámci presunu prostriedkov z Národného fondu na IA, v zmysle Pokynov pre 

hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA, sa na celkovej sume 

presunu prostriedkov EÚ/ŠR podieľala IA Environmentálnych investičných projektov 38,6 % 

/ 29,3 % a implementačné agentúry sektora dopravy (IA Železníc SR a IA implementácie 

projektov cestnej infraštruktúry) 61,4  % / 70,7 %.  

Čerpanie finančných prostriedkov programu SAPARD sa realizuje priebežne 

a v súlade s ustanoveniami viacročných finančných dohôd a jednotlivých ročných finančných 

dohôd a môže prebiehať až do konca roka 2006. Počas roka 2005 bolo čerpanie finančných 

prostriedkov z EÚ Poľnohospodárskou platobnou agentúrou v objeme 1 233,3 mil. Sk 

a čerpanie prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bolo vo výške 410,8 mil. Sk. 

2.3.2. Výdavky súvisiace s rozpočtom Európskej únie 
 
 Výdavky na odvody do rozpočtu EÚ sa rozpočtovali vo výške 13 110,0 mil. Sk 

a výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ na realizáciu spoločných programov SR 

a EÚ vo výške 26 000,1 mil. SK a prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo 

výške 12 222,3 mil. Sk.  
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2.3.2.1. Odvody a príspevky do rozpočtu Európskej únie 
 

Odvody vlastných zdrojov ES zo zdroja z DPH, hrubého národného dôchodku 

a korekcia Veľkej Británie boli na základe „Predbežného návrhu rozpočtu EÚ na rok 2005“ 

rozpočtované vo výške 13 110,0 mil. Sk. Pozmeňujúcimi rozpočtami EÚ č. 2 a č. 5 sa znížila 

potreba financovania rozpočtu EÚ z vlastných zdrojov ES. Redukciou odvodov do rozpočtu 

EÚ sa dosiahla úspora rozpočtovaných prostriedkov približne vo výške 61 mil. Sk. 

V priebehu roka 2005 bola z rozpočtovanej sumy na odvody vlastných zdrojov ES do 

rozpočtu EÚ, prostredníctvom realizácie rozpočtového opatrenia v sume 132 mil. Sk, 

vytvorená nová výdavková položka na príspevok SR do Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

na rok 2006. Z celkových rozpočtovaných prostriedkov v sume 13 110,0 mil. Sk tak v roku 

2005 tvorili odvody vlastných zdrojov z DPH, HND a korekcie Veľkej Británie do rozpočtu 

Európskej únie sumu 12 767,1 mil. Sk.  

Okrem odvodov vlastných zdrojov z DPH, HND a korekcie Veľkej Británie do 

rozpočtu EÚ odviedla SR v roku 2005 aj tradičné vlastné zdroje (clo a poľnohospodárske 

poplatky a odvody z produkcie cukru) vo výške 1 703,4 mil. Sk, čo predstavuje 75 % zo sumy 

vybraných tradičných vlastných zdrojov. Tieto odvody nie sú rozpočtované, avšak zvyšných 

25 % si SR ponechala ako náklady spojené s výberom a tie boli príjmom štátneho rozpočtu, 

t.j. 568 mil. Sk. Celkovo SR v roku 2005 odviedla do rozpočtu EÚ 14 470,5 mil. Sk. 

Príspevky SR do Výskumného fondu pre uhlie a oceľ na roky 2006-2009 sa podľa 

Prístupovej zmluvy SR do EÚ platia v poslednom mesiaci roka, predchádzajúcemu roku, na 

ktorý sa daný príspevok vzťahuje. Vzhľadom na to, že v štátnom rozpočte na rok 2005 nebola 

suma na príspevok SR na rok 2006 rozpočtovaná, bola rozpočtovým opatrením na tento účel 

v priebehu roka 2005 vytvorená nová výdavková položka v sume 132 mil. Sk. Príspevok SR 

do Výskumného fondu pre uhlie a oceľ na rok 2006 bol uhradený v decembri 2005 vo výške 

115,2 mil. Sk.  

V roku 2005 predstavovali odvody a príspevky SR do rozpočtu EÚ sumu 14 585,7 

mil. Sk. 

Podrobnú štruktúru  odvodov a príspevkov SR do rozpočtu EÚ zobrazuje nasledovná 

tabuľka (v mil. Sk):  
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Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100

Odvody do rozpočtu 
EÚ* 7 993,2 13 110,0 12 978,0 12 767,1 98,4 -210,9 159,7
Príspevok SR do 
Výskumného fondu 
pre uhlie a oceľ 0,0 0,0 132,0 115,2 87,3 -16,8 x
Spolu odvody 
a príspevok SR 7 993,2 13 110,0 13 110,0 12 882,3 98,3 -227,7 161,2
* bez tradičných vlastných zdrojov 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.3.2.2. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 
na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 
 
Na realizáciu spoločných programov SR a EÚ slúžili jednak prostriedky poskytnuté     

z rozpočtu EÚ a zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu (rozpočtované sumou 26 000,1 mil. 

Sk, skutočné plnenie  13 122,6 mil. Sk), jednak predvstupové prostriedky a povstupové 

prostriedky nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu (predpoklad 12 838,2 mil. Sk, 

skutočné plnenie 6 373,4 mil. Sk).  

Podrobnú štruktúru uvedených prostriedkov zobrazuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 

Záručná sekcia 
EAGGF 3 327,0 9 894,3 8 173,0 8 085,2 98,9 -87,8 243,0
Štrukturálne 
operácie v tom: 425,0 16 105,8 9 870,5 5 037,4 51,0 -4 833,1 1 185,3

Štrukturálne fondy 425,0 11 482,4 4 945,7 4 924,8 99,6 -20,9 1 158,8
Kohézny fond 0,0 4 623,4 4 924,8 112,6 2,3 -4 812,2 0,0

Spolu zaradené do 
výdavkov ŠR 3 752,0 26 000,1 18 043,5 13 122,6 72,7 -4 920,9 349,7
Interreg IIIB a IIIC 0,0 88,1 88,1 1,3 1,5 -86,8 0,0
Vnútorné politiky 795,0 3 911,1 3 732,6 648,4 -3 084,2 17,4 81,6
Predvstupové fondy 4 629,9 8 299,4 8 299,4 5 723,7 69,0 -2 575,7 123,6
Finančný 
mechanizmus EHP 
a Nórsky finančný 
mechanizmus 0,0 539,6 539,6 0,0 0,0 -539,6 0,0
Spolu nezaradené  
do výdavkov ŠR 5 424,9 12 838,2 12 659,7 6 373,4 50,3 -6 286,3 117,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V rámci uplatňovania mechanizmov finančného riadenia štrukturálnych fondov pri 

realizácii spoločných programov SR a EÚ čerpanie finančných prostriedkov vo forme 
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výdavkov štátneho rozpočtu v rámci relevantných kapitol zodpovedá sume prostriedkov EÚ a 

štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktoré platobná jednotka ako vnútorná organizačná 

jednotka kapitoly poskytla konečným prijímateľom projektov štrukturálnych fondov na 

základe úhrady prostriedkov platobným príkazom a úpravou rozpočtu, resp. presunom 

prostriedkov formou rozpočtového opatrenia. Čerpanie vo vzťahu k štátnemu rozpočtu 

zahrnuje aj výdavky, ktoré sú poskytované konečným prijímateľom formou zálohovej platby 

a predfinancovania, t. j. ktoré až do momentu ich zúčtovania  a schválenia v súhrnnej žiadosti 

o platbu nie sú kryté príjmami EÚ.    

Štruktúru uvedených prostriedkov zobrazuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk):  

 
Schválený rozpočet  2005 Upravený rozpočet 2005 Skutočnosť 20051)  

Platobné 
jednotky EÚ ŠR EÚ ŠR EÚ ŠR 

MPSVR 
SR 2 195, 9 819, 9 1 496, 7 259, 5 1 539, 2 277, 2
MŠ SR 667, 5 288, 9 101, 4 20, 8 103, 7 22, 3
MP SR 1 467, 6 567, 4 1 436, 3 551, 3 1 437, 0 551, 5 
MVRR 
SR 1 406, 2 649, 5 574, 4 71, 3 585, 7 75, 1
MDPT 
SR 3 334, 7 1 111, 6 780, 3 53, 5 780, 3 53, 5
MŽP SR 1 106, 8 227, 1 224, 9 85, 7 224, 9 84, 5
MH SR 1 303, 5 471, 9 331, 7 132, 2 331, 7 132, 2
 Spolu 11 482, 2 4 136, 2 4 945, 7 1 174, 3 5 002, 5 1 196, 3

1) – údaje platobného orgánu pre štrukturálne fondy 
Zdroj: Ministerstvo financií SR 

2.3.2.2.1. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu 
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

zaradených do výdavkov štátneho rozpočtu 

 
A. Záručná sekcia EAGGF 

 

Slovensko mohlo v roku 2005 čerpať finančné prostriedky z trhovo orientovaných 

výdavkov, priamych platieb a rozvoja vidieka. 

Podrobnejšie údaje o výdavkoch zo záručnej sekcie EAGGF a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu  sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách (v mil. Sk):  

 

 

 63



Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 Plnenie v % Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 

Trhovo orientované 
výdavky 94,0 1 141,5 1 141,5 1 095,5 96,0 -46,0 1 165,4
Rozvoj vidieka 2 091,0 4 259,2 2 894,9 2 865,0 99,0 -29,9 137,0
Priame platby 1 142,0 4 493,6 4 136,6 4 124,7 99,7 -11,9 361,2
Záručná sekcia EAGGF 
spolu prostriedky z EÚ 3 327,0 9 894,3 8 173,0 8 085,2 98,9 -87,8 243,0

 
  

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 Plnenie v % Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 

Rozvoj vidieka 534,0 1 069,9 616,6 609,9 98,9 -6,7 114,2
Priame platby 303,0 2 533,6 2 029,5 2 013,9 99,2 -15,6 664,7
Záručná sekcia 
EAGGF spolu 
spolufinancovanie zo 
ŠR 837,0 3 603,5 2 646,1 2 623,8 99,2 -22,3 313,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Čerpanie trhovo orientovaných výdavkov k 31.12.2005 predstavuje 1 095,5 mil. Sk 

financovaných zo zdrojov EÚ.  

V priebehu roka 2005 boli prostredníctvom rozpočtových opatrení a poskytnutej 

návratnej finančnej výpomoci  zabezpečené finančné prostriedky na intervenčný nákup obilia 

a cukru. Dňa 19.10.2005 vláda vzala na vedomie materiál „Informácia o financovaní trhovo-

orientovaných výdavkov v pôdohospodárstve“ a novelizáciou zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej 

platobnej agentúre bol k 15.12.2005 vytvorený samostatný mimorozpočtový účet na 

financovanie intervenčných opatrení.  

V roku 2005 sa vyčerpali priame platby k 31.12.2005 v celkovom objeme 6 138,6 mil. 

Sk, čo k schválenému rozpočtu predstavuje plnenie 88 %,  z toho  zdroje z EÚ predstavujú 

výšku 4 124,7 mil. Sk.  

Čerpanie výdavkov na opatrenia z Plánu rozvoja vidieka k 31.12.2005 predstavovali 

objem 3 474,9 mil. Sk,  z toho  zdroje z EÚ vo výške 2 865,0 mil. Sk.   

B. Štrukturálne operácie 

Podrobnejšie údaje o tejto skupine výdavkov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách 

(v mil. Sk): 

 

 

 64



Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 Plnenie v % Rozdiel Index 

05/04 
 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 
Štrukturálne fondy 425,0 11 482,3 4 945,7 5 002,5 101,1 56,8 1 177,1
Kohézny fond 0,0 4 623,4 112,6 112,6 100,0 0,0  
Štrukturálne operácie 
spolu prostriedky z EÚ 425,0 16 105,7 5 058,3 5 115,1 101,1 56,8 1 203,6

 
Rozpočet 2005 Skutočnosť 

2004 Schválený Upravený 
Skutočnosť 

2005 Plnenie v % Rozdiel Index 05/04 
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 

Štrukturálne fondy 129,0 4 136,2 1 174,3 1 196,3 101,9 22,0 927,4
Kohézny fond 0,0 925,9 25,6 25,6 100,0 0,0  
Štrukt. operácie spolu 
spolufinancovanie zo 
ŠR 

129,0 5 062,1 1 199,9 1 221,9 101,8 22,0 947,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Finančné prostriedky zabezpečené v štátnom rozpočte vo forme výdavkov na 

štrukturálne fondy v rámci relevantných kapitol na rok 2005 predstavovali sumu 15 618,6 

mil.  Sk, z toho EÚ zdroje 11 482,3 mil. Sk a zdroje ŠR 4 136,2 mil. Sk. K  31.12.2005 stav 

čerpania prostriedkov EÚ a ŠR predstavoval sumu 6 198,8 mil. Sk, z toho prostriedky EÚ 

v sume  5 002,5 mil. Sk a prostriedky ŠR vo výške 1 196,3 mil. Sk.  

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR zodpovedá sume prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 

na spolufinancovanie, ktoré platobná jednotka ako vnútorná organizačná jednotka kapitoly 

poskytla konečným prijímateľom na základe úhrady prostriedkov platobným príkazom a 

úpravou rozpočtu, resp. presunom prostriedkov formou rozpočtového opatrenia k 31.12.2005. 

Čerpanie vo vzťahu k štátnemu rozpočtu zahrnuje aj výdavky, ktoré sú poskytované 

konečným prijímateľom formou zálohovej platby a predfinancovania, t. j. ktoré až do 

momentu ich zúčtovania  a schválenia v súhrnnej žiadosti o platbu nie sú kryté príjmami EÚ.   

V rámci Kohézneho fondu bolo EK schválených 9 projektov, z čoho 7 je v sektore 

životného prostredia a 2 sektore dopravy. Vzhľadom na oneskorenie realizácie projektov 

najmä kvôli verejnému obstarávaniu bolo čerpanie prostriedkov spolufinancovania v roku 

2005 na nízkej úrovni. Z prostriedkov spolufinancovania prevedených na účet dofinancovania 

v kapitole MDPT SR vo výške 28 mil. Sk bolo použitých 14 mil. Sk.  

Na základe povolenia prekročenia limitu výdavkov v roku 2006 bolo povolené 

použitie nevyčerpaných prostriedkov spolufinancovania rozpočtovaných v roku 2005. Pre 

sektor dopravy prostriedky roku 2005 presunuté do roku 2006 predstavujú sumu 621,8 mil. 

Sk a v sektore životného prostredia predstavujú 69,8 mil. Sk. Rovnako sa povolilo prekročiť 

limit výdavkov aj pre prostriedky EÚ v sektore dopravy vo výške 1 887,4 mil. Sk a v sektore 

životného prostredia v sume 1 439,0 mil. Sk.  
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2.3.2.2.2. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 
na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

nezaradených do výdavkov štátneho rozpočtu 

 

A. Predvstupové fondy 
 

V roku 2005 SR pokračovala v čerpaní finančných prostriedkov v rámci 

predvstupových fondov PHARE, ISPA a SAPARD. Implementačným agentúram boli v roku 

2005 vyplatené prostriedky EÚ v celkovej výške 5 723,7 mil. Sk. Prostriedky 

spolufinancovania zo ŠR boli čerpané na úrovni kapitoly VPS vo výške 2 109,8 mil. Sk, 

pričom IA vyplatili finančné prostriedky na spolufinancovanie v celkovej výške 3 343,4 mil. 

Sk (PHARE 618,5 mil. Sk, ISPA 2 314,1 mil. Sk a SAPARD 410,8 mil. Sk). Uvedený objem 

predstavuje reálne čerpanie spolufinancovania predvstupových fondov.  

Podrobnejšie údaje o čerpaní prostriedkov EÚ z úrovne IA za  jednotlivé fondy sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke ( v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100

PHARE 2 015,9 2 781,7 2 781,7 1 875,4 67,4 -906,3 93,0
ISPA 1 668,0 4 200,2 4 200,2 2 615,0 62,3 -1 585,2 156,8
SAPARD 946,0 1 317,5 1 317,5 1 233,3 93,6 -84,2 130,4
Predvstupové 
fondy spolu 4 629,9 8 299,4 8 299,4 5 723,7 69,0 -2 575,7 123,6

  Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobnejšie údaje o čerpaní prostriedkov spolufinancovania z výdavkového účtu 

kapitoly VPS za  jednotlivé fondy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100

PHARE 452,8 553,1 576,5 533,3 92,5 -43,2 117,8
ISPA 522,0 2 584,9 2 598,4 1 308,7 50,4 -1 289,8 250,7
SAPARD 0,0 272,4 272,4 267,9 98,3 -4,5 x
Spolufinancovanie 
zo štátneho 
rozpočtu spolu 974,8 3 410,4 3 447,3 2 109,9 61,2 -1 337,5 216,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Podrobnejšie údaje o čerpaní prostriedkov spolufinancovania z účtu cudzích 

prostriedkov kapitoly VPS za  jednotlivé fondy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk): 
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Stav na účte 
cudzích 

prostriedkov 
k 1.1.2005 

Skutočnosť 
2005 Plnenie v % Rozdiel 

  

1 2 3=2/1*100 4=2-1 
PHARE 533,2 532,9 99,9 -0,4 
ISPA 354,7 317,0 89,4 -37,7 
Účet cudzích 
prostriedkov 
spolu 887,9 849,9 95,7 -38,1 

                 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2005 boli finančné prostriedky programu PHARE vyplatené na nasledovné 

projekty: Národný program 2001 – projekt SR0103.02  Rómska infraštruktúra, Národný 

program 2002, Národný program 2003, Cezhraničná spolupráca medzi SR/AT 2002, 

Cezhraničná spolupráca medzi SR/AT 2003, Cezhraničná spolupráca medzi SR/PL 2002, 

Cezhraničná spolupráca medzi SR/PL 2003, Cezhraničná spolupráca medzi SR/HU 2002, 

Cezhraničná spolupráca medzi SR/HU 2003, Jadrová bezpečnosť 2002 a Jadrová bezpečnosť 

2003.  

V priebehu roka 2005 dosiahlo čerpanie prostriedkov spolufinancovania 

z výdavkového účtu kapitoly VPS čiastku 533,3 mil. Sk, čo predstavuje 92,5 % plánu na rok 

2005.  Z depozitného účtu kapitoly VPS boli vyčerpané prostriedky vo výške 532,9 mil. Sk, 

ktoré predstavovali 99,93 % plánu. Čerpanie prostriedkov spolufinancovania vo výške 24 mil. 

Sk bolo presunuté do nasledujúcich rokov až do ich vyčerpania na určený účel podľa 

projektového formulára. 

IA bolo z účtov MF SR vedených v Štátnej pokladnici v priebehu roka 2005 

vyplatených 2 004,6 mil. Sk (72,06 % plnenie plánu na rok 2005) z prostriedkov PHARE 

poskytnutých SR EK a 688,4 mil. Sk z prostriedkov spolufinancovania (62,03 % plánu). 

Hlavnými príčinami nižšej miery čerpania oproti plánu boli predovšetkým tieto 

skutočnosti: 

     • nepresné plánovanie rezortov a IA; 

     • oneskorená implementácia projektov zapríčinená prechodom na národnú legislatívu 

upravujúcu  proces verejného obstarávania po udelení akreditácie EDIS; 

     • posilňovanie výmenného kurzu Sk voči EUR (apreciáciou slovenskej meny dochádza 

k zníženiu nárokov na prostriedky spolufinancovania pri prepočte na EUR); 

V programe ISPA rok 2005 predstavoval doposiaľ najintenzívnejšie čerpanie. V roku 

2005 sa previedli na spolufinancovanie projektov ISPA/KF prostriedky zo ŠR vo výške 
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1 308,7 mil. Sk rozpočtovaných prostriedkov pre rok 2005. Okrem čerpania prostriedkov 

rozpočtovaných pre rok 2005 boli čerpané prostriedky na  ktoré bola udelená výnimka 

z časového použitia vo výške 354,7 mil Sk. Z tejto sumy bolo vyčerpaných 317,0 mil Sk.  

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly VPS, 

pričom sa povolilo použiť spolufinancovanie roku 2005 pre program ISPA v roku 2006 vo 

výške 1 289,7 mil. Sk (z toho sektor dopravy 691,8 mil. Sk a sektor životného prostredia 

597,9 mil. Sk). 

Na spolufinancovanie projektov SAPARD sa v rozpočte kapitoly VPS vyčlenilo 272,4 

mil. Sk. Vzhľadom na vysoké tempo čerpania bola vyčerpaná takmer celá suma (nevyužitých 

zostalo 4,5 mil. Sk). Výšku spolufinancovania bolo možné stanoviť relatívne presne najmä 

z dôvodu realizáciu programu v slovenských korunách. Vysoké čerpanie oproti minulým 

rokom bolo dané najmä získanými skúsenosťami zainteresovaných subjektov počas realizácie 

programu. Rok 2006 bude posledným rokom implementácie programu SAPARD. 

B. Vnútorné politiky EÚ 

Podrobnejšie údaje o tejto skupine výdavkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 

(v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnos
ť 2004 Schválený Upravený 

Skutočnos
ť 2005 Plnenie v % Rozdiel Index 

05/04  
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100

Vnútorné opatrenia 629,1 1 484,9 1 484,9 357,0 -1 127,9 24,0 56,7
Budovanie 
Schengenských hraníc 7,0 709,2 530,7 141,2 -389,5 26,6 2 017,1
Odstavenie bloku V1 
JE Jaslovské Bohunice 158,9 1 335,4 1 335,4 107,8 -1 227,6 8,1 67,8
Prechodný fond 0,0 381,6 381,6 42,4 -339,2 11,1 x 
Vnútorné politiky 
EÚ spolu 795,0 3 911,1 3 732,6 648,4 -3 084,2 17,4 81,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Vykazované nižšie čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v rámci 

vnútorných opatrení v roku 2005 oproti schválenému rozpočtu nie je spôsobené problémami 

vyplývajúcimi z oneskoreného začiatku realizácie projektov alebo zdĺhavého procesu 

schvaľovania, ale pravdepodobnejším problémom je takmer nemožnosť zabezpečiť plné 

vykazovanie všetkých príjmov z vnútorných opatrení na úrovni SR. Vnútorné opatrenia sú 

projektovo orientované a koneční prijímatelia podpory (verejné inštitúcie a/alebo súkromné 

osoby) predkladajú návrhy projektov priamo EK. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je možné 

stanoviť reálne čerpanie až po zverejnení Správy EK o alokácii výdavkov rozpočtu EÚ podľa 
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jednotlivých členských krajín, ktorá je publikovaná v septembri daného roka. Až na základe 

tejto správy vo septembri 2006 bude možné stanoviť reálnu výšku čerpania v roku 2005.  

V roku 2005 prebiehala realizácia 17 schválených projektov budovania 

Schengenských hraníc. Nízke plnenie rozpočtu je spôsobené predovšetkým v dôsledku 

problémov v implementácii projektov a čerpaní prostriedkov z časového hľadiska, ktoré sú 

v značnej miere spôsobované prípravou podkladov pre začatie procesu verejného 

obstarávania, ako aj samotným priebehom obstarávacieho procesu. Na mimorozpočtový účet 

MV SR bola 30. decembra 2005 poukázaná druhá paušálna platba z EK vo výške 684,1 mil. 

Sk. 

Finančné prostriedky na odstavenie JE V1 Jaslovské Bohunice plynú na Slovensko 

prostredníctvom fondu BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund), 

ktorého správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Finančné prostriedky sú z tohto 

fondu po podpísaní grantových dohôd preplácané slovenským príjemcom zahraničnej pomoci 

(t.j. Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.). Doposiaľ 

boli podpísané 4 grantové dohody, na základe ktorých sa v roku 2005 čerpalo 107,8 mil. Sk.   

MF SR poskytlo v priebehu roka 2005 IA CFKJ prostriedky na financovanie projektov 

spadajúcich do dvoch Rozhodnutí EK v rámci Prechodného fondu (Národný program 2004 

a Posilnenie kontroly vonkajšej hranice EÚ). Čerpanie prostriedkov spolufinancovania 

z výdavkového účtu kapitoly VPS dosiahlo čiastku 19,4 mil. Sk, čo predstavuje 29,6 %. 

Čerpanie prostriedkov spolufinancovania vo výške 43,0 mil. Sk bolo presunuté do 

nasledujúcich rokov až do ich vyčerpania na určený účel. IA CFKJ vyplatila v priebehu roka 

2005 konečným  prijímateľom z prijatých prostriedkov EÚ z Národného fondu 42,4 mil. Sk. 

Hlavnými príčinami nižšej miery čerpania oproti plánu boli predovšetkým tieto skutočnosti: 

     • nepresné plánovanie rezortov a IA; 

     • oneskorená implementácia projektov zapríčinená prechodom na národnú legislatívu 

upravujúcu  proces verejného obstarávania po udelení akreditácie EDIS; 

     • IA CFKJ sa v priebehu roku 2005 zameriavala na ukončovanie kontrahovania projektov 

FM 2003 v rámci    programu PHARE a realizácia a vyplácanie projektov Prechodného fondu 

2004 začala až v druhom polroku 2005; 

     • posilňovanie výmenného kurzu Sk voči EUR (apreciáciou slovenskej meny dochádza 

k zníženiu nárokov na prostriedky spolufinancovania pri prepočte na EUR); 
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C. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

 
V prípade oboch mechanizmov sa ešte nezačala realizácia projektov a prostriedky 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu zabezpečené v štátnom rozpočte pre uvedené 

finančné nástroje v sume 80,9 mil. Sk zostali nevyužité. Vzhľadom na súčasný stav 

implementácie sa dá predpokladať začiatok čerpania prostriedkov oboch nástrojov až počas 

roka 2006. 

D. Finančná obálka 
 

Finančná obálka slúži na financovanie náhrad cestovných výdavkov súvisiacich s 

účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ. V roku 2005 

bolo uhradených 300 žiadostí v celkovej hodnote 1 140 692,94 EUR, čo predstavuje 44,2 mil. 

Sk, v čom nie sú započítané kurzové rozdiely a daň z úroku.  Z toho 39 žiadostí v hodnote 

166 120,83 EUR, čo predstavuje 6 mil. Sk boli z roku 2004. Počiatočný stav prostriedkov 

predstavoval 33,5 mil. Sk (nevyčerpané prostriedky zo všeobecného rozpočtu EU z roku 

2004) a prísun prostriedkov z rozpočtu EU v priebehu roka 2005 dosiahol výšku 36,8 mil. Sk.  
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2.4. Schodok štátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2005 
 

V zmysle § 5 zákona č. 386/2002 o štátnom dlhu a štátnych zárukách na financovanie 

preklenutia dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu 

príslušného rozpočtového roka sa vykonávajú finančné operácie na domácom finančnom trhu 

a zahraničných finančných trhoch vydávaním štátnych cenných papierov, prijímaním úverov 

a inými činnosťami súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu.       

Príjmy štátneho rozpočtu v roku 2005 dosiahli 258 694,0 mil. Sk, výdavky  292 580,3 

mil. Sk, schodok štátneho rozpočtu k 31.12.2005 dosiahol 33 886,3 mil. Sk (rozpočtovaný 

deficit na rok 2005 bol schválený zákonom v sume 61 523,9 mil. Sk). Vývoj schodku resp. 

prebytku štátneho rozpočtu v jednotlivých mesiacoch uvádzame v nasledujúcom prehľade    

(v mil. Sk): 

 

I.  II.  III.  IV.  V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
4 310 -1 108 2 800 6 388 -3 858 -1 149 1 922 -5 064 -8 107 -5 115 -7 553 -33 886 

 

K schodku štátneho rozpočtu došlo už v prvých dňoch januára 2005 v dôsledku 

rýchlejšieho čerpania rozpočtových výdavkov. Avšak ku koncu januára saldo štátneho 

rozpočtu vykazovalo kladné hodnoty spôsobené predovšetkým splátkami spotrebných daní 

a dane z pridanej hodnoty. Podobný stav vývoja schodku sa zopakoval v marci. Ku koncu 

apríla saldo rozpočtového hospodárenia vykazovalo maximálnu výšku prebytku v porovnaní 

s ostatnými mesiacmi. Od augusta saldo štátneho rozpočtu sa dostalo do záporných hodnôt 

a postupne narastalo. Deficit štátneho rozpočtu sa najrýchlejšie prehĺbil v decembri a dosiahol 

ku koncu roka 33 886,3 mil. Sk. V dôsledku priaznivého plnenia príjmov dosiahnutý schodok 

za rok 2005 je o 27 637,6 mil. Sk nižší ako bol schválený zákonom o štátnom rozpočte 

verejnej správy.   

  Nakoľko vývoj priebežného schodku štátneho rozpočtu v prvom polroku bol 

priaznivý, nebolo potrebné emitovať štátne pokladničné poukážky. Dočasný nesúlad medzi 

príjmami a výdavkami bol krytý najmä pôžičkami zo Štátnej pokladnice prostredníctvom 

refinančného systému, čerpanými vládnymi úvermi a zdrojmi kumulovanými na splácanie 

štátneho dlhu. 

 V druhej polovici roka na sekundárnom trhu boli umiestnené ŠPP v účtovnej hodnote 

5 724,1 mil. Sk, všetky s lehotou splatnosti v roku 2006. Akceptované úrokové sadzby 
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z aukcií ŠPP sa pohybovali od 3,07 % p.a. do 3,21 % p.a. Priemerná úroková sadzba vážená 

hodnotou a splatnosťou portfólia ŠPP emitovaných v roku 2005 bola 3,14 %. 

 Vybrané ukazovatele, ako aj výsledky jednotlivých aukcií sú znázornené 

v nasledujúcom grafe: 
Prehľad výsledkov aukcií ŠPP 
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V priebehu roka boli tiež uskutočnené emisie ŠPP do vlastného portfólia v objeme 

101 500,0 mil. Sk za účelom vykonávania REPO transakcií (štandardné obchody na 

zabezpečenie likvidity). 

 V roku 2005 boli splatené štátne pokladnične poukážky vydané v roku 2004 na 

financovanie schodku štátneho rozpočtu v účtovnej hodnote 37 547,7 mil. Sk.   

Zdroje z refinančného systému sa získavali v roku 2005 od Štátnej pokladnice 

a z pôžičiek od komerčných bank prostredníctvom obchodov na medzibankovom trhu. 

Peňažné prostriedky získané v roku 2005 z refinančného systému a splatné v roku 2006 po 

odpočítaní záväzku voči Štátnej pokladnici z roku 2004 predstavovali 61 663,1 mil. Sk.   

V priebehu roku 2005 na krytie schodku boli čerpané úvery zo zahraničia v 

celkovej sume 2 397,4 mil. Sk. Úvery od Svetovej banky sa prijali na projekt reformy riadenia 

sociálnych dávok, verejných financií, modernizácie zdravotníckeho sektora v úhrnnej sume 

907,5 mil. Sk. Úvery od Európskej investičnej banky (488,5 mil. Sk) sa prijali hlavne na 

národný rozvojový plán regiónov a na projekt „Európske cesty“. Ďalšie úvery od Rozvojovej 

banky Rady Európy a Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu boli čerpané na 

rekonštrukciu Univerzitnej knižnice v Bratislave a na výstavbu diaľnic v celkovej sume 

1 001,4 mil. Sk.       
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3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami 
 

V zmysle § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných 

na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov 

vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.  

Národná rada SR zákonom  č.  740  zo  dňa  9. decembra 2004 o štátnom rozpočte na rok 

2005 schválila výšku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

 
 
 Schválený   

rozpočet 
Finančné 
prostriedky 
uvoľnené zo 
zákonných 
rezerv 
rozpočtovými 
opatreniami a 
platobnými 
poukazmi 

Rezervy spolu 2 663 133     1 637 340
  
v tom:  
- rezerva vlády SR  193 100 x) 188 095
  
- rezerva predsedu vlády SR   50 000        xx)  49 999
  
- rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody   
  Európskej únii 2 420 033 xxx)1 399 246
 
 
 
_________________________________________________        
x)      z toho  175 723 tis. Sk riešené rozpočtovými  opatreniami  
xx)    z toho      2 052 tis. Sk riešené rozpočtovými opatreniami 
xxx)  z toho    20 698 tis. Sk riešené rozpočtovým  opatrením  
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3.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva vlády SR, rozpočtovaná v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určená na krytie 

nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich so zabezpečením plnenia vnútorných 

a zahraničných úloh Slovenskej republiky. O použití prostriedkov z rezervy vlády schválenej 

zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok v súlade s § 10 ods. 3 zákona rozhoduje 

vláda na návrh ministra financií.  

Rezerva vlády SR na rok 2005 bola rozpočtovaná sumou 193,1 mil. Sk, z ktorých sa 

poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov  (v tis. Sk): 

 
 

Prostriedky z  toho: 
schválené finančné 

uznesením prostriedky 
vlády uvoľnené 

 z rezervy vlády 
 rozpočtovými 
 opatreniami a 
 platobnými 
 poukazmi 

                                                                                                                                               
1.  MZV SR  24 939 24 939
     MV SR 3 400 3 400
     SŠHR SR 3 330 3 330
     - na poskytnutie humanitárnej pomoci Demokratickej   
       socialistickej republike Srí Lanka a na poskytnutie  
       humanitárnej a posthumanitárnej pomoci na obnovu  
       a revitalizáciu krajín južnej a juhovýchodnej Ázie  
       (uzn. vl. SR č. 39 z 12. 01. 2005)  
       - riešené rozpočtovým opatrením        
  
2. ÚV  SR – na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády  
    Slovenskej republiky na rok 2005  
    (uzn. vl. SR č.24 z 12. 01. 2005  
    uzn. vl. SR č. 167 z 02. 03. 2005)  
   - riešené rozpočtovým opatrením       1 500 1 500
  
3. Kancelária NR SR 6 000 6 000
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    ÚV SR 4 000 4 000
    MZV SR 46 647 46 647
    MZ SR 20 000 20 000
    MDPT SR 10 000 10 000
    Magistrát hl. m. SR Bratislavy 8 000 8 000
    - na finančné zabezpečenie stretnutia prezidentov   
    RF a USA a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími   
    predstaviteľmi SR v Bratislave 23. až 25. februára 2005   
    (uzn. vl. SR č. 119 z 09. 02. 2005)   
    - riešené rozpočtovým opatrením   
    - riešené platobným poukazom  
  
    MZV SR - viazanie nevyčerpaných prostriedkov  
    - riešené rozpočtovým opatrením 0 -32
  
    MZV SR - viazanie nevyčerpaných prostriedkov  
    - riešené rozpočtovým opatrením 0 -585
  
4. MO SR 7 397 7 397
    MZ SR 100 100
    - na finančné a organizačné zabezpečenie Ústredných   
    osláv 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa  
    víťazstva nad fašizmom  
    (uzn. vl. SR č. 271 z 13. 04. 2005)  
    - riešené rozpočtovým opatrením        
  
    MO SR - viazanie nevyčerpaných prostriedkov  
    - riešené rozpočtovým opatrením 0 -1 002
  
5. MZV SR 10 660 10 660
    ÚV SR 4 000 4 000
    NS SR 1 625 0
    - na zabezpečenie prípravy a pôsobenia Slovenskej  
    republiky v Bezpečnostnej rade OSN  
    - na technické zabezpečenie Vládneho výboru  
    na obnovu a rozvoj Tatier  
    - na odmeny členom Súdnej rady SR  
    (uzn. vl. SR č. 388 z 18. 05. 2005)  
    - riešené rozpočtovými opatreniami     
  
6. MV SR 12 575 12 575
    MK SR 6 416 6 416
    ÚV SR 3 586 3 586
    NS SR 792 792
     - na doplnenie jednotiek Hasičského a záchranného zboru  
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     špeciálnou hasiacou technikou  
     - na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné   
     vyrovnania vrátane odvodov na personálne posilnenie   
     Univerzitnej knižnice v Bratislave  
     - na aktivity v zmysle dodatku k Akčnému plánu   
     predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,  
     xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom   
     intolerancie na obdobie rokov 2004 – 2005  
     - na zvýšenie odmeňovania zamestnancov Kancelárie  
     Súdnej rady SR  
    (uzn. vl. SR č. 689 zo 14. 09. 2005)  
    - riešené rozpočtovými opatreniami     
  
7. MZV SR – na zabezpečenie humanitárnej pomoci  
    oblastiam postihnutým zemetrasením podľa návrhu 

 

    rozdelenia prostriedkov ministerstvom zahraničných  
    vecí  
    (uzn. vl. SR č. 812 z 12. 10. 2005)  
    - riešené rozpočtovými opatreniami    12 000 12 000
  
8. KSK – na krytie výdavkov na dočasné premostenie  
    v úseku Parchovany – Božčice v okrese Trebišov,   
    vynútené havarijnou situáciou na moste č. III/5536-4  
    na ceste č. III/5536  
    (uzn. vl. SR č. 840 z 19. 10. 2005)  
    - riešené platobným poukazom    4 372 4 372
  
  
   S p o l u        191 339             188 095

 
 

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva  predsedu vlády SR na rok 2005 v sume 50 mil. Sk  sa v súlade s § 10 ods. 2 

písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR. 

O použití prostriedkov rozhoduje predseda vlády. 

V roku 2005 sa prostriedky čerpali na nasledovné účely (v Sk): 
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V tom Žiadateľ 
  

Účel použitia 
  

Poukázaná 
suma 

  BT KT 

Obec Donovaly 
na organizáciu medzinárodného športového 
podujatia Majstrovstvá sveta 2005 v pretekoch psích 
záprahov 

       500 000       500 000                         

Tenisový klub "PRO TEN", 
Skalka nad Váhom 

na organizáciu a techn. zabezpečenie medzinár. 
tenisového turnaja "Proten Cup 2005" a na 
materiálno - technické vybavenie hráčok klubu 

         80 000         80 000                         

Ján Berky - Mrenica, 
Bratislava 

na ušitie kostýmov pre 8 hudobníkov Diabolských 
huslí J. B. Mrenicu        150 000       150 000                         

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Bardejov - Vinbarg 

na stavbu pastoračného centra - na zabezpečenie 
okien, dverí a vonkajšej izolácie        200 000                          200 000  

Združenie Biele kamene, 
Snina 

na prípravu časti dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a stavebné konanie projektu výstavby 
strediska Biele kamene a na úhradu nákladov na 
posudzovanie projektu výstavby športovo-
rekreačného strediska B. Kamene na ŽP 

       770 000         32 000         738 000  

Gréckokatolícky apoštolský 
exarchát, Košice 

na dostavbu budovy Apoštolského exarchátu - 
dokončenie rozvodov, ústredného kúrenia, 
elektroinštalácie a vzduchotechniky 

    2 000 000                        2 000 000  

Obec Galbotov na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrno-
správnej budove obce        200 000                         200 000  

Rímsko-katolícky farský 
úrad sv. Mikuláša, Červenica 

na rekonštrukciu interiéru kostola -kamenný oltárny 
stôl        100 000                         100 000  

Rímsko-katolícky farský 
úrad, Nám. Slobody 4, 
Spišský Štvrtok 

na dofinancovanie reštaurátorských prác v kaplnke 
Zápoľských        271 375       271 375     

Občianske združenie pre 
rozvoj Banskobystrického 
kraja - Náš domov, Nám. 
republiky 5, Lučenec 

na zabezpečenie pokračovania projektu "Bezplatné 
poradenstvo sociálne slabým občanom okresu 
Lučenec" 

         50 000         50 000     

Obecný úrad Lokca na zakúpenie didaktickej techniky a učebných 
pomôcok pre ZŠ a MŠ Lokca        110 000                         110 000  

Anton Trnovský, Hornádska 
6, Bratislava  na kúpu stacionárneho bicykla          15 000         15 000     

Jana Plešková, Banská 
Bystrica 

na kúpu práčky, vybavenie domácnosti, hygienické 
potreby, oblečenie pre deti          15 000         15 000     

Komunita Blahoslavenstiev, 
Kláštorná 123, Liptovský 
Mikuláš 

na obnovu starého františkánskeho kláštora 
v Okoličnom        100 000       100 000     

Mesto Vráble, Hlavná 
ul.1221,Vráble 

na zriadenie malého futbalového ihriska vo 
Vrábľoch, na rekonštrukciu osvetlenia mestskej 
telocvične T 18 vo Vrábľoch 

       790 000                       790 000  
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Vladimíra Selecká, Kraskovo 
13, Lukovištia 

na dovybavenie domácnosti, pomôcky, oblečenie a 
obuv pre deti, hygienické potreby, nájom          15 000         15 000     

Obec Stakčínska Roztoka na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a 
modernizácie kultúrneho domu v obci          60 000                          60 000  

Ondrej Meszároš, Bieloruská 
22, Bratislava na zabezpečenie špeciálnych dioptrií a liekov          15 000         15 000     

Obec Lesenice na dokončenie amfiteátra a šatní na miestnom 
futbalovom ihrisku        100 000         40 000       60 000  

Obec Dolná Strehová na konečnú úpravu univerzálneho ihriska v obci           50 000                         50 000  

Rímsko-katolícky farský 
úrad Lipany na zabezpečenie vzduchotechniky        150 000                       150 000  

Občianske združenie, DFS-
Čečinka, Karloveská 32, 
Bratislava 

na cestovné náklady do USA na reprezentačné turné          50 000         50 000                         

Obecný úrad Šariské 
Bohdanovce na dobudovanie príjazdovej komunikácie a chodníka        200 000                       200 000  

Domka - združenie 
saleziánskej mládeže 
Bratislava 

na organizáciu festivalu gospelovej hudby LUMEN          50 000         50 000     

Žilinský samosprávny kraj, 
Žilina 

pre Slovenské komorné divadlo v Martine na 
realizáciu Hodžových dní v divadle        250 000       250 000     

Domov, n.o. Veľké 
Kapušany na výstavbu chránenej tkáčskej dielne        100 000                       100 000  

Obec Olšavka, Spišské 
Vlachy na opravu zvona          42 000         42 000    

Obec Hažín, Zalužice na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ na komunitné 
centrum mladých        100 000                        100 000  

Obecný úrad Terchová na opravu zdravotného strediska v obci        350 000                       350 000  

Helena Bratková, Nová Baňa na lieky, školské pomôcky pre deti, hygienické 
potreby, ošatenie a práčku          15 000         15 000      

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť sv. Cyrila a Metoda, 
Selce  

na náter strechy kostola sv. Cyrila a Metoda        100 000       100 000      

Mesto Dubnica nad Váhom na rekonštrukciu renesančno-barokového kaštieľa        100 000    100 000  

STK Junior Ďurkov na zakúpenie materiálno-technického vybavenia          50 000         50 000     
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Obec Hertník na vybudovanie oporného múru na zabránenie 
zosunu pôdy pri miestnom kostole        300 000     300 000  

Mesto  Dolný Kubín 
pre ZUŠ Petra Michala Bohúňa, na organizáciu IX. 
ročníka Medzinárodnej súťaže B. Warchala v hre na 
sláčikových nástrojoch -Talenty pre Európu 

         80 000         80 000     

Spišský dejepisný spolok, 
Levoča 

na realizáciu III. Medzinárodnej konferencie o 
cirkevných dejinách a vydanie zborníka katedrou 
histórie 

         20 000         20 000     

Občianske združenie 
Zámoček - MŠ, Bratislava na rekonštrukciu školského dvora MŠ          60 000         60 000     

Občianske združenie 
DONJON, Martin 

na nákup stavebného materiálu na opravu hradu 
Sklabiňa        100 000       100 000     

Musher klub Humenné na nákup nových saní pre mladých musherov          50 000         50 000     

Obec Arnutovce na zadováženie obrazov krížovej cesty pre miestny 
kostol          80 000       80 000  

Obecný úrad Radoma na výstavbu Domu nádeje        100 000     100 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť sv. Imricha, Skalka 
nad Váhom 

na sanáciu oporného múru príjazdovej komunikácie 
v areáli stredovekového kláštora Opátstva sv. 
Andreja-Svorada a sv. Benedikta 

       300 000         20 000     280 000  

Matičný telocvičný klub 
1937, s.r.o., Selce 

na dobudovanie viacúčelových skladovacích 
priestorov v športovom areáli ŠK Selce        200 000       200 000     

Dychová hudba 
"Hradišťanka" Hradište pod 
Vrátnom 

na nákup rovnošiat           50 000         50 000     

Mesto Nemšová, ul. Janka 
Palu 3, 914 41 Nemšová na rekonštrukciu kultúrneho domu v Nemšovej        100 000     100 000  

František Dudášik, Považany na ošatenie, obuv a hygienické potreby pre deti a 
dovybavenie domácnosti          15 000         15 000     

Rímsko-katolícka cirkev, 
farnosť Radoma na obnovu strechy kostola v Radome        100 000     100 000  

Dom Matice slovenskej v 
Snine 

na budovanie slovenského zlatého fondu detského 
výtvarného umenia (archivácia kresieb)          50 000         50 000     

Občianske združenie 
HLAVA 98, Bratislava 

na výrobu a distribúciu informačných a 
propagačných materiálov, na prípravu a výrobu 
scénografických dekorácií počas Dní M.Hodžu 2005 

       249 000       249 000     

Obec Malé Zlievce na výstavbu kanalizácie obce        200 000     200 000  

Elena Grabecová,  Prievidza na lieky, liečebnú terapiu, zdravotné pomôcky          15 000         15 000     

Obec Košariská na dokončenie športového areálu v obci        100 000     100 000  
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Podtatranský futbalový zväz 
Poprad 

na organizáciu XXXI. ročníka medzinárodného futb. 
turnaja starších žiakov Tatranský pohár 2005          50 000         50 000     

Nadácia Dubnické opálové 
bane, Červenica na realizáciu projektu Centrum mládeže Dubník        100 000         22 000        78 000  

Obec Krajné na zakúpenie kontrabasu a zvukovej aparatúry pre 
folklórny súbor Krajňanec          50 000        50 000  

Študijný fond, nezisková 
organizácia pri Gymnáziu 
bilingválnom, anglicko-
slovenskom, Sučany 

na organizáciu esejistickej súťaže - Hodžova esej 
2005          80 000         80 000     

Ladislav Kučera, Predmier 
418 

na zdravotné pomôcky pre deti, ošatenie a obuv pre 
deti, školské potreby          15 000         15 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Banská Hodruša, 
Hodruša Hámre 

na opravu strechy a strešnej krytiny        300 000       300 000     

Obec Horný Hričov na dobudovanie 1. etapy šírenia signálu pre prístup k 
internetu        100 000      100 000     

Športový klub polície, 
Štrbské Pleso na letnú prípravu reprezentantov v zahraničí          80 000        80 000     

REVIVALS, občianske 
združenie Bratislava 

na organizáciu 5.ročníka festivalu Petra Michalicu-
Hudba pod diamantovou klenbou         100 000       100 000     

Zväz Slovákov v Chorvátsku na Kultúrny dom v Jelisavci        150 000      150 000  

Mesto Holíč na rekonštrukciu ihriska - Dolňák - v meste        200 000      200 000  

Vých. dištrikt Evanjel. cirkvi 
a. v. na Slovensku, Prešov na opravu budovy kolégia        500 000       500 000      

Tomáš Masaryk, Schiffelova 
4, Holíč na športovú činnosť, nákup športových potrieb          15 000         15 000      

Banskobystrický samospráv-
ny kraj Nám. SNP 23, Ban-
ská Bystrica 

pre SOU Brezno Mládežnícka 3, Brezno, na 
dovybavenie tenisového ihriska          87 000         87 000      

NEO, nezisková organizácia, 
ul. Sv. Cyrila a Metoda 11, 
Nová Dedinka 

na podporu festivalu Kremnické gagy 2005        200 000       200 000      

Dobrovoľný hasičský zbor 
Mier, Spišská Nová Ves 

na zakúpenie športového oblečenia a obuvi pre 10 
členný kolektív žien          30 000         30 000      

Rímsko-katolícka cirkev, 
farnosť Medzilaborce 

na nákup stavebného materiálu na dostavbu chaty - 
celoročného tábora pre deti a mládeže           60 000         60 000      

Súkromné osemročné 
gymnázium, Dneperská 1, 
Košice 

na dovybavenie telocvične          95 000         95 000     

Dom Matice slovenskej, 
Zimná 68, Spišská Nová Ves 

na doplatok za odliatie bronzového reliéfu k 
Pamätníku M.R. Štefánika a jeho dovoz do Spišskej 
Novej Vsi 

       100 000                          100 000  
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Obec Gemerská Poloma, 
Nám SNP 214, Gem. Poloma 

na zakúpenie počítačov pre žiakov ZŠ Sládkovičova 
487, Gemerská Poloma          60 000                          60 000  

FK ZTS a.s. Dubnica, 
Dubnica nad Váhom 

na cestovné náklady spojené so štartom mužstva v 
medzinárodnej súťaži UEFA Intertoto Cup 2005 v 
Ankare 

       200 000       200 000     

Radnica mesta Gataia, 
Rumunsko 

na opravu povodňami poškodenej komunikácie 
medzi obcami Gataia a Butín v Rumunsku        500 000       500 000     

TEATRON s.r.o. Cígeľská 
4,Bratislava na multižánrového umeleckého festivalu 2nedele.sk        200 000       200 000     

Evanjelický cirkevný zbor 
augusburského vyznania 
Košariská- Priepasné 

na rekonštrukciu strechy kostola        100 000                        100 000  

Renáta Udržalová, Brezová 
13, Piešťany 

na lieky, ošatenie a pomôcky pre deti, zdravotné 
pomôcky          15 000         15 000    

Obec Hodkovce na dovybavenie telocvične        100 000       100 000    

Obec Švedlárna  na protipovodňovú úpravu bystriny Švedlársky 
potok        200 000                        200 000  

Obec Hrochoť na rekonštrukciu kultúrneho domu         120 000                        120 000  

Obec Nižný Slavkov na rekonštrukciu palubovky telocvične        250 000       250 000    

Obec Chlebnice príspevok na účasť 2 žiakov na celoslovenskej súťaži 
RoboCup 2005 v Osake          60 000         60 000    

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Svätých Košických 
mučeníkov, Humenné 

na opravu a rekonštrukciu fasády a interiéru kostola, 
odvodnenie základov a múrov kostola        100 000                        100 000  

Volejbalový klub Orava 
Dolný Kubín 

na prípravu Medzinárodných majstrostiev Slovenska 
volejbalu žien na antuke           50 000         50 000     

Obec Dulova Ves na kúpu samochodnej motorovej kosačky, na 
rekonštrukciu okien kultúrneho domu        181 000                        181 000  

Obec Sučany 
na vybudovanie pamätníka a zabezpečenie 
kultúrneho podujatia v súvislosti s akciou - Hodžove 
dni 

       175 000         20 562      154 438  

Obec Závadka na dostavbu nového obecného úradu        150 000                        150 000  

Združenie VIENALA, 
Rimavská Sobota 

príspevok na rehabilitačný pobyt ŤZP detí zo 
sociálne slabých rodín          62 400         62 400     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Markušovce 

na financovanie krížovej cesty vo filiálnom kostole 
Lieskovanoch        250 000                        250 000  

Emília Kaputová, Andrea 
Svianteka 12, Bardejov 

na ošatenie, obuv, pomôcky do školy pre deti a 
dovybavenie domácnosti           15 000         15 000    

Dychová hudba "Hornád" ul. 
JRD 28, Trstená pri Hornáde na nákup ošatenia - krojov pre členov súboru           30 000         30 000    

Obec Dubovce na výmenu okien a dverí na budove obecného úradu        100 000       100 000    
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Dobrovoľný hasičský zbor 
Lieskovany 

na zadováženie hasičskej motorovej striekačky a 
hasičského materiálu        230 750         46 300      184 450  

Daniela Babjaková, Pod 
Kopaninou 17, Lipany 

na úhradu časti nákladov rehabilitačnej liečby pre 
dcéru          20 000         20 000     

Obec Švábovce na nákup počítačových programov a plátna pre ZŠ          50 000         50 000    

Spoločnosť M.R.Štefánika 
Brezová pod Bradlom 

na pokrytie nákladov osláv a príspevok na cenu 
predsedu vlády v literárnej súťaži M. R. Štefánika          30 000         30 000    

FK DRUSTAV Svidník na materiálne vybavenie klubu          50 000         50 000    

Asociácia pre šírenie 
slovenskej kultúry, 
Vranovská 6, Bratislava 

na prípravu konferencií na propagáciu Slovenska, na 
projekt tlačovej cesty nemeckých redaktorov na 
Slovensko 

          70 000         70 000    

Obec Marianka na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 
na stavbu kanalizácie        300 000                          300 000  

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Poprad, Nám. sv. 
Egídia, Poprad 

na dokončenie 1. etapy výstavby kostola -
dobudovanie nosných konštrukcií        200 000                        200 000  

Združenie NÁDEJ pre 
pomoc telesne postihnutým 
deťom, Poprad 

na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ         200 000                         200 000 

Mesto Kežmarok na organizáciu 15. ročníka festivalu remesiel EĽRO        100 000       100 000     

Košický samosprávny kraj, 
Nám. Maratónu mieru 1, 
Košice 

pre Domov mládeže, Medická 2, Košice na 
dobudovanie ihriska        350 000                        350 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Humenné, Pod 
Sokolejom, SNP 7, Humenné  

na vyhotovenie krížovej cesty        200 000                        200 000  

Obec Podbiel na rekonštrukciu domu smútku        200 000                        200 000  

Marián Baláž, Hermanovce 
291 

na úhradu nákladov spojených s prevádzkou 
motorového vozidla, lieky          15 000         15 000     

Obec Častkov 35 
na rekonštrukciu miestnej komunikácie, na výmenu 
okien, dverí v budove ZŠ, oprava omietky na budove 
obecného úradu 

       250 000       250 000     

Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo Mladé letá, 
s.r.o.,Sasinkova 5, Bratislava 

na vydanie publikácie "Naučím sa písať prvé 
písmenká v abecede"        100 000       100 000     

Obec Kecerovce na prípojku obecného vodovodu a kanalizácie        200 000                        200 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Stará Bystrica 

na výmenu strešnej krytiny kostola sv. Michala 
Archanjela a rekonštrukciu kostola        100 000                           100 000  

Obec Pruské 

na ukončenie výstavby multifunkčnej Zóny 
pohybových aktivít, na rekonštrukciu strechy 
obecného úradu vo výške 250.000,-Sk, pre klub 
dôchodcov Pruské na rehabilitačný pobyt členov 
klubu 45.000,- Sk  

       345 000         45 000      300 000  



 83 
 

Tatry-EU-Vrcholy, 
Klimkovičova 23, Košice na vydanie obrázkovej publikácie Tatry         100 000       100 000                         

Obec Gemerský Sad na rekonštrukciu kultúrneho domu        100 000           5 000        95 000  

Obec Brusnica na stavbu domu smútku (resp. opravu obecného 
úradu)        100 000                        100 000  

Obec Nižná Olšava na výstavbu mini ihriska v obci        100 000                        100 000  

Mesto Spišské Podhradie na organizácia XXII. ročníka 20 mierových 
kilometrov okolo Spišského hradu          50 000         50 000     

Obec Ihrač na zakúpenie traktorovej kosačky          90 000                          90 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Torysa na reštaurovanie fresiek v interiéri chrámu        200 000       200 000     

Obec Ruská na dostavbu rozlúčkovej siene        100 000                        100 000  

Kongregácia sestier 
Služobníc Nepoškvrnenej P. 
Márie Prešov 

na zakúpenie lôžka pre zariadenie opatrovateľskej 
služby        140 000         40 000     100 000  

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Borša na dokončenie výstavby chrámu        150 000                        150 000  

Mesto Šahy na kultúrno-športové podujatie XXIV. Dni Kultúry 
v Honte        100 000       100 000    

Obec Margecany na zakúpenie krojov pre súbor a opravu cimbalu          50 000         50 000     

Justína Skurčáková, Rabča na kúrenie a nákup ošatenia a školských pomôcok 
pre deti          15 000         15 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Zbudské Dlhé 

na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Kostola 
Božského Srdca Ježišovho v obci Jabloň na 
reštaurovanie malieb a oltára 

       300 000       300 000     

Mesto Kremnica 
príspevok pre ZŠ ul. P.Križku 392/8, Kremnica - 
príspevok na stoličkový výťah pre integrovaných 
žiakov 

       100 000                        100 000  

Obec Spišský Štvrtok na rekonštrukciu multifunkčného ihriska        280 000                        280 000  

Obec Kráľov Brod na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ        261 172                        261 172  

Obec Zubrohlava na uvoľnenie komunikácií od drevnej hmoty        450 000       450 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Nemčičany na rekonštrukciu interiéru kostola        100 000                        100 000  

Mesto Považská Bystrica 
na účasť 2 žiakov na celosvetovej súťaži Robo Cup 
2005 v Osake pre ZŠ, Slovenských partizánov 
1133/53, P. Bystrica 

         60 000         60 000     

Obec Bziny na dokončenie ústredného kúrenie a výmeny 
oblokov futbalového štadióna        355 000           5 000      350 000  
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Združenie FEMAN 
Slovensko-Európska 
kultúrna spoločnosť, Košice 

na úhradu 3 transportov sociálnej a zdravotnej 
pomoci pre špecializované zariadenia a domovy        100 000       100 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Nanebovstúpenia 
Pána, Strážske 

na opravu strechy kostola        200 000       200 000     

Mesto Modrý Kameň 

65000,-Sk na vydanie knihy -Valent Balaša Život, 
dielo, súvislosti a 20000,-Sk pre Dychovú hudbu 
Hradčianka pri MÚ Modrý Kameň na organizovanie 
festivalu dychových hudieb Hradská muzika 

         85 000         85 000     

Obec Bodovce na rekonštrukciu budovy ZŠ a MŠ         400 000                        400 000  

Obec Oravská Jasenica na dokončenie viacúčelového zariadenia športového 
ihriska        300 000         20 000      280 000  

Obec Zemplínska Nová Ves na opravu strechy kultúrneho domu a krytiny na 
dvoch domoch smútku        250 000       250 000     

Obec Dlhé Klčovo na krojové vybavenie súboru Rovina a DFS Rovinka          80 000         80 000     

Obec Vieska na zakúpenie a montáž vybavenia prečerpávacej 
stanice        150 000                        150 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Domaňovce 

na opravu a náter vonkajšej fasády 
rímskokatolíckeho kostola        200 000       200 000     

Gréckokatolícka cirkev, 
Farnosť ochrany Panny 
Márie, Čičarovce 

na dobudovanie grécko-katolíckeho chrámu vo 
Veľkých Kapušanoch -vybudovanie elektroinštalácie        100 000                        100 000  

Obec Senné na zakúpenie poľnohospodárskeho traktora pre obec        100 000                        100 000  

Obec Tašuľa na dokončenie športového areálu        180 000                        180 000  

Súkromné športové 
gymnázium, Trenčianske 
Teplice 

na technické zabezpečenie vyučovacieho procesu          75 000         75 000     

Obec Záborské na sanáciu a stabilizáciu zosúvaného svahu, na 
zakúpenie čižiem pre folklórny súbor Haršačan        336 000       186 000      150 000  

Obec Čerhov na výstavbu viacúčelového ihriska         300 000                        300 000  

Rímsko-katolícky farský 
úrad Abrahámovce na dokončenie stavby kostola v dedinke Levkovce        300 000                        300 000  

Rímsko-katolícky farský 
úrad Uloža, Vyšné Repáše na prestavbu farskej budovy        200 000       200 000     

Telovýchovná jednota 
Lokomotíva, Margecany 

na rekonštrukciu sociálnych zariadení v športovom 
areáli        200 000                        200 000  

Obec Skačany na reštaurovanie stĺpa Najsvätejšej trojice        150 000       150 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
Biskupstvo Nitra na reštaurovanie súšošia - sanácia vlhkosti        300 000       300 000     
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Cirk. zbor evanjelickej cirkvi 
a.v.,  Opiná 11, Kecerovce 

na dobudovanie kultúrno-relaxačného a športového 
centra v Opinej        350 000                        350 000  

Školský športový klub pri 
Gymnáziu Bilíkova 
Bratislava-Dúbravka 

na činnosť klubu, materiálno-technické vybavenie, 
nákup športových potrieb          50 000         50 000     

Mesto Trstená na dokončenie šatní a hygienických zariadení na 
stavbe futbalového ihriska        350 000                         350 000  

Cirk. zbor evanjelickej cirkvi 
a.v., Hybe 122 na obnovu fasády evanjelického kostola        200 000                        200 000  

Tenisový club STŠ 
Michalovce 

na materiálové vybavenie družstiev detí (nákup 
rakiet, sietí)           50 000         50 000     

Obec Hostie na rekonštrukciu kostola Povýšenia sv. kríža v obci        100 000     100 000  

Obec Lubina na rekonštrukciu elektroinštalácie v kultúrnom dome          80 000       80 000  

Obec Veľaty 

na rekonštrukciu strechy a výmeny okien budovy 
MŠ, pre pána Štefana Zmiju na zabezpečenie liekov, 
lekárskych poplatkov, školských potrieb a ošatenie 
pre deti 

       415 000         15 000      400 000  

Obec Hankovce na dostavbu viacúčelového ihriska          80 000       80 000  

Obec Rybky na kúpu organu do chrámu        100 000     100 000  

Obec Olejníkov na projektovú dokumentáciu opravy miestnej 
komunikácie po povodni          70 000       70 000  

Obec Sliepkovce na dokončenie domu smútku        100 000     100 000  

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Stročín, Svidník 

na dostavbu farskej budovy a farského centra 
voľného času        100 000     100 000  

Elena Sameková, Hlavná 
22/42 Trnava 

na nákup školských potrieb, zimného ošatenia a 
obuvi pre deti          15 000         15 000     

Dominikánsky konvent, 
Košice na oplotenie ihriska          51 540       51 540  

Obec Strečno na výstavbu telocvične - zabezpečenie okien        200 000     200 000  

Obec Terňa na výmenu radiátorov v budove obecného úradu        100 000       100 000     

Obec Závažná Poruba na kúpu rodného domu Milana Rúfusa        300 000     300 000  

Mesto Modra na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ        200 000     200 000  

Obec Sečovská Polianka na zakúpenie vybavenia do školskej kuchyne -
umývačka riadu          52 000       52 000  
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Saleziáni don Bosca, Slov. 
provincia, Miletičova 7, 
Bratislava 

na opravu prístupovej komunikácie k stredisku 
formácie pre mladých saleziánov v lesoparku v 
Dúbravke 

       100 000     100 000  

Obec Koválov na realizáciu projektu - viacúčelové priestory pre 
šport        200 000         46 764      153 236  

Obec Vlčany na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu        200 000     200 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Sedliska na opravu chrámu v obci        200 000     200 000  

Mesto Spišská Belá, 
Petzvalova 18,  na výstavbu viacúčelového športového ihriska        300 000     300 000  

Obec Veľká Čierna na dostavbu futbalového ihriska        200 000     200 000  

Mesto Trenčianske Teplice, 
ul. gen. M.R.Štefánika 611/2, 
Trenčianske Teplice 

príspevok pre ZŠ SNP 6, Trenčianske Teplice na 
zakúpenie umelohmotného povrchu na basketbalové 
ihrisko a košov 

       140 000       140 000     

Rímskokatolícka cirkev, far. 
Hrabovce, fil.Komárov na rekonštrukciu kostola v obci Komárov        200 000     200 000  

Jana Marcoňáková na kúpu ošatenia, obuvi a pomôcok pre deti          15 000         15 000     

Obec Kendice na nákup čižiem, vybavenie súboru          50 000         50 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
Urmince na dokončenie výstavby kostola v Hajnej Novej Vsi          95 000         95 000     

Anna Harušťáková, Lubina na kúpu pračky          10 000         10 000     

Obec Jasová na opravu fasádnej omietky Obecného úradu Jasová        100 000       100 000     

Obec Beckov na rekonštrukciu obecnej komunikácie        500 000       500 000     

Obec Hrušov na zabezpečenie nového vykurovacieho zariadenia v 
kultúrnom stredisku        200 000       200 000     

Mesto Dolný Kubín na opravu strechy ZŠ a MŠ Komenského 279/32 
D.Kubín        850 000       850 000     

Obec Petrovany na vydanie CD Folklórneho súboru Jožka Príhodu, 
na prečistenie koryta potoka         114 598       114 598     

Mesto Jelšava na úpravu verejného priestranstva-uloženie zámockej 
dlažby pre domom smútku        250 000       250 000     

Obec Kokošovce na rekonštrukciu chodníkov v obci        250 000       250 000     

Hipoteraoeutické združenie 
HIPO MAČOV, Okružná 99, 
Nitrianske Rudno 

na vybudovanie detského ihriska          60 000         25 000        35 000  

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Cejkov 

na nákup stavebného materiálu na výstavbu 
gréckokatolíckeho kostola        300 000     300 000  
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Združenie detského 
folklórneho súboru Klnka, 
Marečkova 8, Bratislava 

na technické zabezpečenie súboru-oprava a výroba 
čižiem, nákup krojov          50 000         50 000     

Obec Prietrž na obnovu komunikácie v časti osady Podhorie          30 000         30 000     

Obec Rohožník pre ZŠ v Rohožníku na opravu - výmenu okien        200 000       200 000     

Obec Osrblie na dobudovanie infraštrukt.obce - verejné osvetlenie, 
ozvučenie, vydanie propagačných materiálov        200 000       200 000     

Obec Horný Hričov na úpravu šatní sociálnych zariadení a úpravu 
ihriskovej plochy        200 000       200 000     

Obec Zlatá Baňa na obnovu regulácie potoka -Jozef        100 000       100 000     

Obec Ulič 

na opravu strechy obvodného zdravotného strediska 
vo výške 600.000,- Sk, na opravu oplotenia 
športového areálu, úpravy oddychovej zóny vo 
výške 50.000,- Sk 

       650 000         50 000      600 000  

Mesto Pezinok, Radničné 
nám. 7, Pezinok na zriadenie klubu dôchodcov        200 000     200 000  

Katarína Badiarová, 
Jeruzalemská 323/32, Trnava 

na náklady spojené s liečbou, na pomôcky a potreby 
pre deti          15 000         15 000     

Telovýchovná jednota 
Družstevník Prietrž 306 na úpravu fasády a výmeny okien kabín na štadióne         100 000       100 000     

Obec Hažín na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ na komunitné 
centrum mladých        100 000     100 000  

Mestská časť Bratislava-
Nové Mesto, Junácka 1, 
Bratislava 

príspevok pre ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava na 
vybudovanie letnej lesnej triedy          80 000       80 000  

Obec Rajecká Lesná na vybudovanie parkoviska pri Lurdskej kaplnke        250 000     250 000  

Irena Kostilníková, Laborec-
ká 1886/33, Humenné na lieky, oblečenie, opravu auta          15 000         15 000                         

Obec Zuberec na pokrytie nákladov na rekonštrukciu amfiteátra        200 000     200 000  

Cirkevný zbor evanjelickej 
cirkvi a. v., Vyšná Slaná          na rekonštrukciu evanjelického kostola        100 000     100 000  

Obec Bošáca na dobudovanie šatní a sociálnych zariadení pre 
športové účely obce        200 000     200 000  

Obec Poloma na kúpu štiepkovača        200 000     200 000  

Obec Turčianska Štiavnička na plynofikáciu kultúrneho domu        186 951     186 951  

Obec Polomka na výmenu okien a dverí MŠ v obci        275 000     275 000  
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Obec Krásno na vybudovanie oddychovej zóny "Vrch Hríb"        100 000       100 000     

Obec Zubrohlava na dokončenie úprav budovy obecného úradu        100 000       100 000     

Péter Basca, Veľká Ves nad 
Ipľom na náklady spojené so štúdiom, nájomné          15 000         15 000     

EFFETA - stredisko sv. 
františka Saleského v Nitre na kúpu softvérového balíka SONA SPEECH          60 000       60 000  

Stanislav Raček, Trenčianske 
Teplice na kúpu liekov, výživových doplnkov          15 000         15 000     

Obec Lechnica na úpravu budovy obecného úradu -opravu strechy, 
výmeny okien a dverí        100 000       100 000     

Obec Lutiše na vydanie publikácie o obci Lutiše          50 000         50 000     

Tanečné centrum 
FORTUNA Poprad, Okružná 
761/25, Poprad 

na činnosť - organizáciu súťaží, sústredenie, 
propagáciu          50 000         50 000     

Obec Bušince, ul. Železničná 
4/320, Bušince 

na opravu striech budov športového klubu, klubovne  
a oplotenie ihriska        100 000       100 000     

Obec Ružiná na dokončenie plynofikácie kultúrneho domu        100 000     100 000  

Mestská časť Bratislava-
Podunajské Biskupice, 
Trojičné nám.11, Bratislava 

na opravu striech objektov materských škôl        200 000       200 000    

Obec Beniakovce na realizáciu opravy strechy a zateplenie budovy 
obecného úradu        214 000       214 000    

Gréckokatolícky apoštolský 
exarchát, Dominikánske 
nám.13, Košice 

na dostavbu budovy Apoštolského exarchátu -
dokončenie prízemia, parkovacích priestorov 
vybavenie interiéru 

    1 000 000   1 000 000  

Rímskokatolícky farský úrad 
Podbiel na reštaurovanie mobiliáru kostola        100 000       100 000    

Centrum mladých, Považská 
Bystrica 

na účasť 15 mladých ľudí na XX. Svetovom stretnutí 
mládeže v Kolíne nad Rýnom          40 000         40 000    

Jozef Tužák, Osturňa 157, 
Kežmarok 

na školské pomôcky pre deti, opravy v domácnosti, 
vybavenie domácnosti          20 000         20 000    

Anna Paučová, Hlavná 
543/60, Nálepkovo 

príspevok na kúpu paliva, na lieky a vybavenie 
domácnosti          15 000         15 000    

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím, 
Štefánikovo nám. 5, Spišská 
Nová Ves 

na výstavbu chránených dielní -nákup stavebného 
materiálu        100 000     100 000  

Nadácia Lúč v Žiline, ul. J. 
Kráľa 7, Žilina  

na dofinancovanie akcie proti drogám - Dni nádeje 
2005          50 000         50 000    

Kláštor Minoritov, Košická 
2, Levoča 

na opravu strechy Minoritského kostola Svätého 
Ducha v Levoči        100 000       100 000     
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Obec Brezolupy na vybudovanie športového centra voľného času        100 000       100 000     

Obec Rakovec nad Ondavou na rekonštrukciu rozvodov vody, sanitárnej techniky 
a podláh v ZŠ a MŠ        200 000     200 000  

Obec Dvorianky, Lipová 
79/1, Dvorianky na dobudovanie viacúčelového ihriska        100 000    100 000  

Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 
Svätý Peter 

na rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola - 
elektroinštalácia        126 000       126 000     

Cirkevný evanjelický zbor 
a.v., Veľké Uľany - Jelka 

na opravu ústredného kúrenia, maľovanie po oprave, 
faktúra za plyn          50 000         50 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Tornaľa na opravu stropu kostola        100 000       100 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Spišská Stará Ves na generálnu opravu organa        100 000       100 000     

Obec Modra nad Cirochou na dokončenie Kresťansko-mládežníckeho centra 
a farskej budovy        100 000         10 000        90 000  

Občianske združenie 
Čemerica Stakčín, ul. Mieru 
193, Stakčín 

na činnosť združenia – propagácia regiónu          50 000         50 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Spišský Hrušov na opravu strechy kostolnej veže        100 000       100 000     

Obec Hudcovce, 067 45  
Topoľovka na výstavbu chodníka v obci        200 000         50 000      150 000  

Obec Tekovské Lužany, SNP 
43, Tekovské Lužany 

príspevok na projekt - Aby sa naše deti mali kde hrať 
....,detské ihrisko        150 000     150 000  

Obec Porúbka na dobudovanie Ekumenického kostola v obci        100 000     100 000  

Mgr. Ján Vojtašák, 
Zubrohlava na kúpu liekov, školských potrieb pre deti          30 000         30 000     

Ján Oláh, Ľuboriečka 42, 
Dolná Strehová na vybavenie domácnosti, oblečenie pre deti          20 000         20 000     

Gabriela Zaňátová, Veľká 
okružná 1029/30, 
Partizánske 

na lieky, nájomné          10 000         10 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Bátovce na opravu strechy kostola        138 000       138 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Trebišov, filiálka 
Zemplínske Hradište 

na dostavbu rímskokatolíckeho kostola v obci        150 000     150 000  

Obec Holíč na rekonštrukciu viacúčelového ihriska, na opravu 
fasády obecného úradu        300 000       100 000      200 000  

Obec Ďurďové na obnovu kancelárskeho zariadenia obecného úradu 
a zariadenia v kultúrnom dome          70 000            70 000  

Mária Kolivošková, 
Kokošovce 137 na lieky, nájomné          10 000         10 000     
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Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Marianka, nám 
4.apríla 20, Marianka 

na realizáciu reštaurátorského výskumu v Kaplnke 
Svätej Studne v Marianke        140 000       140 000     

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Kružlov na opravu pastoračného centra        100 000       100 000     

Združenie kňazov spišského 
biskupstva UNITAS, Spišské 
Podhradie 

na rekonštrukciu kaplnky          70 000                      70 000  

Obec Brezany na rekonštrukciu všešportového areálu        250 000       130 000      120 000  

Mestská časť Bratislava-
Rača, Miestny úrad, 
Kubačova 21, Bratislava  

pre ZŠ Tbiliská 4, príspevok na riešenie havarijného 
stavu okien telocvične        100 000       100 000     

Ing. Michal Kováč na úhradu režijných nákladov na kanceláriu 
exprezidenta M. Kováča        293 130       293 130     

Obec Modrová na zabezpečenie vykurovacích telies v budove MŠ          65 000         65 000     

Cirkevný zbor ev. cirkvi a.v., 
Šafarikova 5, Rožňava na reštaurovanie oltára v chráme          50 000         50 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Vyšný Medzev na úhradu výdavkov na rekonštrukciu kostola        250 000       250 000     

Obec Závada na dokončenie areálu multifunkčného športového 
zariadenia        100 000     100 000  

Obec Rovensko na vybudovanie parkoviska        200 000     200 000  

Obec Divinka na rekonštrukciu a dokončenie športového areálu        200 000     200 000  

Obec Lomné na dokončenie strechy domu smútku        100 000     100 000  

Obec Staré Hory príspevok na generálnu opravu stroja UNC        100 000     100 000  

Obec Chlebnice na rekonštrukciu vnútorného zariadenia kultúrneho 
domu          50 000         50 000                         

Obec Nemcovce na výstavbu Domu nádeje v obci        200 000     200 000  

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Stropkov, Zámocká 
518/18, Stropkov 

na obnovu kostola Najsvätejšej Trojice        100 000     100 000  

AŠK Inter Bratislava, 
Junácka 10, Bratislava 

na zakúpenie športových potrieb pre mládežnícke 
družstvo hádzanárok          30 000         30 000     

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Snina, Pčolínska 
2714/42, Snina 

na výstavbu gréckokatolíckeho chrámu        300 000     300 000  

Žilinský samosprávny kraj, J. 
Kalinčiaka 14, Žilina 

pre NsP, ul. Mieru 549/16 Trstená - na nákup 
antidekubitárnych postelí        150 000     150 000  
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Anna Nemečková, Tajovské-
ho 37, Zlaté Moravce na lieky, zabezpečenia kúrenia na zimu (drevo)          10 000         10 000     

Obec Dravce 27 na plynofikáciu obecného úradu          65 000       65 000  

Marta Francová, Víťaz 178 na nákup prietokového ohrievača          16 000         16 000    

Jaroslav Gunár, Rožňavské 
Bystré 226 na lieky, ošatenie, nákup uhlia, dreva na zimu          15 000         15 000    

Mária Maliňáková, 
Karpatská 18, Prešov na nákup počítača pre dcéru          15 000         15 000    

Obec Malá Tŕňa, ul. 
Tokajská 25, Malá Tŕňa na rekonštrukciu verejného osvetlenia        210 000       210 000    

SOCIA Nitra na kúpu prístroja Rebox          40 000       40 000  

Alena Ličková, Beňuš 448 na ošatenie a obuv pre deti, nákup uhlia, dreva, 
výdavky na štúdium detí           30 000         30 000    

Emília Berezňáninová, 
Michajlov 51 na ošatenie, školské pomôcky a písací stôl pre dieťa          10 000         10 000    

Anna Mikolajová, 
Novoveská Huta 

na ošatenie, nákup školských pomôcok pre deti, 
náklady spojené s bývaním          20 000         20 000    

Obec Lackovce na vybudovanie multifunkčného ihriska pre mládež        100 000     100 000  

Obec Haršovík, Rozhanovce na opravu zvonice          70 000         70 000     

Obec Kynceľová na dobudovanie chodníka pri vstupe do obce          50 000       50 000  

Obec Baláže na dokončenie tenisového ihriska          50 000       50 000  

Obec Breznica na opravu farského organu          50 000         50 000     

Obec Borský Mikuláš príspevok pre Domov dôchodcov Borský Mikuláš na 
nákup elektrického zdviháka so závesným kurtom          60 000       60 000  

Marta Lovciová, Štúrova 
718/4, Smolenice 

na štúdium, ošatenie pre deti, náklady spojené s 
bývaním          15 000         15 000     

Nadácia M.R.Štefánika, 
Albrechtová 11, Bratislava 

na znovupostavenie Pamätníka M. R. Štefánika - 
príprava sochy        500 000     500 000  

Športový klub Baňa, Špania 
dolina 

na vybudovanie prípojky pitnej vody a dostavba 
sociálneho zariadenia v športovom areáli Flúdor        100 000       100 000     

Prešovský samosprávny kraj, 
Nám. mieru 2, Prešov 

pre Spojenú školu - ZŠ a OA, Centrálne 464, 
Svidník na vybavenie odborných učební        100 000       100 000     

Inštitúr Preblahoslavenej 
Panny Márie, Liptovská 35, 
Prešov 

na realizáciu projektu podporu sociálne slabších 
rodín s deťmi -nákup hygienických potrieb, ošatenia, 
potravín, školských potrieb 

         30 000         30 000     
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Slávka Tóthová, Dénešová 
27, Košice 

na údržbu a opravu auta a náklady spojené s liečbou 
syna          15 000         15 000     

Obec Preseľany 77 na rekonštrukciu a vybavenie športovej haly v obci          50 000         50 000     

Cirkevná ZŠ A. Bernoláka, 
Andovská 4, Nové Zámky príspevok na vybavenie odborných učební        100 000       100 000     

Slovenská hokejbalová únia, 
Junácka 6, Bratislava 

na dokončenie hokejbalového ihriska vo Zvolene pre 
hokejbalový klub  Weron        150 000      150 000    

Mesto Veľké Kapušany, 
L.N.Tolstého, V. Kapušany 

príspevok pre Mestské kultúrne stredisko na 
zakúpenie projektu a DVD          50 000         50 000     

Obec Horovce na Silvestrovský beh pod záštitou predsedu vlády SR          25 000         25 000     

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Brezina 

na rekonštrukciu strechy a výmenu okien farskej 
budovy        100 000       100 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Šaštín Stráže 

na obnovu výzdoby kaplniek Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne        200 000       200 000     

Mesto Sobrance príspevok pre Akordeónový súbor Toccata pri ZUŠ 
na činnosť - cestovné náklady a príprava CD          50 000         50 000     

Mestská časť Bratislava-
Dúbravka, Miestny úrad, 
Žatevná 2, Bratislava 

na vybavenie priestorov pamätnej izby Ľ. Štúra na 
ZŠ ul. Pri Kríži          50 000         50 000     

Obec Podbrezová pre ZŠ Podbrezová na rekonštrukciu odbornej 
učebne fyziky        144 000       144 000     

Bežecký klub STEEL, 
Kaspické 4, Košice na činnosť klubu a zakúpenie športového výstroja          50 000         50 000     

Cirkevný zbor ev.cirkvi a.v., 
Kulíškova 118, Vrbovce na opravu evanjelického kostola        100 000       100 000     

Obec Koválovec na rekonštrukciu zvonov v kostole        100 000       100 000     

Cirkevná MŠ sv. Terezky, 
Kostolné nám.16, 
Michalovce 

na nákup hračiek a didaktických pomôcok pre deti          50 000         50 000     

Basketbalový klub 04 AC 
LB Spišská Nová Ves na športovú činnosť klubu        150 000       150 000     

OZ Svätý Mikuláš na rekonštrukciu fresiek v starogotickom kostole 
Svätého Mikuláša          50 000         50 000     

Obec Veľké Úľany na vybudovanie rekreačno-športového parku v obci -
nákup materiálu        100 000       100 000     

Rímskokatolícka cirkev, 
filiálka Kuzmice, farnosť 
Svidník 

na realizáciu projektu "prístavby kostola v 
Kuzmiciach"        100 000     100 000  

Michaela Morkesová, Dolné 
Zelenice 48 

na ošatenie, školské pomôcky pre deti, výdavky 
spojené so štúdiom syna           15 000         15 000                         

Obec Rabča, Hlavná ul., 
Rabča na výstavbu telocvične      1 000 000   1 000 000  
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Jozef Čajko, Kokošovce 45 na lieky, náklady spojené s bývaním          10 000         10 000     

Obec Trenčianska Teplá, 
M.R. Štefánika 376/30, 
Trenčianska Teplá 

na opravu ZŠ na ulici J. Braneckého        100 000       100 000     

Rodičovské združenie pri 
Špeciálnej základnej škole, 
Pivovarská 455/62, Ilava 

na realizáciu projektu "Prihraj kamarát“ - vytvorenie 
športového centra          50 000                            50 000  

Rusín a Ľudové noviny, 
Duchnovičovo nám.1, Prešov na vydávanie novín          30 000         30 000    

Eva Miková, Chminianska 
Nová Ves 

na pomôcky pre deti, výdavky spojené so štúdiom, 
náklady na domácnosť          15 000         15 000    

Obec Slovenské Nové Mesto na obnovu pamätníka M.R. Štefánika        150 000     150 000  

Združenie občanov 
"Vzájomnosť", Hlohovská 
cesta 111, Nemčice 

zateplenie budovy Domova pre osamelých rodičov          20 000         20 000    

Anna Krajňáková, 
Kokošovce na lieky, náklady spojené s bývaním          10 000         10 000    

TJ Biela stopa Kremnica, 
Ul.P.Križku 391/6, Kremnica na organizáciu 33. ročníka Bielej stopy          50 000         50 000    

Mládežnícke centrum 
Karlova Ves, Bratislava 

na rozvoj aktivít nízkoprahového mládežníckeho 
centra          30 000         30 000    

OZ Technik akademik, 
Koperníkova 15, Trnava 

príspevok na Vianočný projekt -EURO KOLEDY-
koledy európskych národov          30 000         30 000    

OZ LUMEN, stredisko 
pomoci, U Maslíka 1064, 
Raková 

na prvotné zariadenie a vybavenie priestorov 
"Stredisko pomoci"          50 000         50 000    

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Galbotov na rekonštrukciu strechy a fasády na budove fary        200 000     200 000  

S p o l u     47 946 916  19 826 129     28 120 787  

Zdroj: Úrad vlády SR



3.3. Rezerva na príjmy z rozpočtu Európskej únie a odvody Európskej únii  
 

Na zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov SR a EÚ bola 

v kapitole VPS vytvorená Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii vo 

výške 2 420,1 mil. Sk. Uvedená rezerva slúžila na administrovanie štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu, príjmov zo záručnej sekcie EAGGF, odvodov Európskej únii 

a predvstupových fondov, konkrétne na bankové poplatky za vedenie účtov, kurzové rozdiely, 

DPH za realizované projekty, daň z úrokov, predfinancovanie prostriedkov EÚ resp. 

predplácanie kontraktov, rýchlejšiu realizáciu projektov a nezrovnalosti.  

Podrobnejší prehľad o vyčlenených a použitých prostriedkov poskytujú nasledujúce 

údaje (v mil. Sk): 

Rozpočet 2005 Skutočnosť 
2004 Schválený Upravený 

Skutočnosť 
2005 

Plnenie v 
% Rozdiel Index 

2005/04 
    

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4 – 3 7=4/1*100 

Rezerva spolu 371,0 2 420,0 1 392,1 1 378,6 99,0 -  13,5 371,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Najvyššie percento plnenia podľa účelu použitia predstavuje položka na 

predfinancovanie prostriedkov EÚ a predplácanie kontraktov v rámci rezerv na predvstupové 

fondy PHARE, ISPA a SAPARD na úrovni 162,0 %. To bolo spôsobené oneskorením prísunu 

finančných prostriedkov z EÚ a ich potrebou vyplácania konečným prijímateľom. Tieto 

prostriedky predstavujú pohľadávku voči EÚ. Po prísune uvedených prostriedkov z EÚ 

a zabezpečenej adekvátnej likvidite pre projekty sú tieto prostriedky presunuté do príjmov 

štátneho rozpočtu resp. refundované na výdavkovom účte kapitoly VPS.  

Zároveň najnižšie čerpanie predstavujú nezrovnalosti na úrovni 1,8 % v dôsledku 

toho, že všetky auditované výdavky v rámci predvstupového fondu ISPA boli vynaložené 

oprávnene a nebola zistená žiadna nezrovnalosť. Jediné čerpanie vo výške 9,9 mil. Sk bolo 

v rámci predvstupového fondu PHARE. Zároveň je nevyhnuté poznamenať, že EK 

informovala o potencionálnych nezrovnalostiach pri spolufinancovaní starších projektov 

PHARE, ku ktorých splateniu dôjde v priebehu roka 2006. 

Pri hodnotení rezervy z hľadiska jednotlivých fondov v percentuálnom vyjadrení 

najvyššia úroveň čerpania oproti schválenému rozpočtu bola dosiahnutá pri predvstupovom 

fonde SAPARD, a to na úrovni 264,9 % a pri financovaní záručnej sekcie EAGGF na úrovni 

160,0 %.  
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Z hľadiska objemu bolo najvyššie čerpanie v rámci rezervy na predvstupový fond 

PHARE a to vo výške 416,5 mil. Sk, čo predstavuje 42,3 % z celkovej rozpočtovanej sumy na 

tento účel. Pomerne nízke čerpanie bolo pri prostriedkoch rozpočtovaných na kurzové 

rozdiely, ktoré bolo spôsobené nízkou volatilitou slovenskej koruny voči euru v mesiacoch 

predfinancovania prostriedkov EÚ. Výdavky na financovanie DPH dosiahli úroveň 62,12 %, 

čo je spôsobené možnosťou vyplácať DPH v oprávnenom rozsahu do deviatich mesiacov odo 

dňa ukončenia doby čerpania finančných prostriedkov.  

Na predvstupový fond ISPA bolo vyčerpaných 324,2 mil. Sk, čo predstavuje 86 % 

rozpočtovaných výdavkov, v rámci ktorých boli výdavky v najvyššej miere (95,4 %) čerpané 

na predplácanie kontraktov z dôvodu oneskoreného prísunu finančných prostriedkov z EÚ.  

Nízke percento čerpania (0,5 %) oproti schválenému rozpočtu vykazuje rezerva na 

štrukturálne fondy. V rámci najväčšej položky, ktorá slúži na rýchlejšiu implementáciu 

programov, boli v roku 2005 k dispozícii aj presunuté prostriedky z roku 2004 vo výške 385,9 

mil. Sk. Dané prostriedky zostali nevyužité vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé rezorty 

nevyčerpali ani disponibilné prostriedky na financovanie projektov v rámci svojich kapitol. 

Z rovnakého dôvodu neboli čerpané ani prostriedky na tento účel v roku 2005.  

Rezerva na Kohézny fond a rezerva na odvody do rozpočtu EÚ nebola čerpaná. 

V prípade Kohézneho fondu boli výdavky na financovanie bankových poplatkov, dane 

z úrokov, ako aj kurzové rozdiely dočasne financované z vyrovnávacieho účtu pre program 

ISPA a v roku 2006 budú vrátené do rezervy na predvstupový fond ISPA. Čo sa týka rezervy 

na odvody do rozpočtu EÚ, boli výdavky na bankové poplatky hradené zo zostatkov 

finančných prostriedkov na vyrovnávacom účte z roku 2004. 

Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci celkovej rezervy na prostriedky EÚ 

a odvody EÚ vo výške 1 007,2 mil. Sk boli v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov koncom 

roka 2005 viazané a o uvedenú sumu sa v roku 2006 navýšil limit kapitoly VPS a uvedené 

prostriedky sa použijú na ten istý účel. 

Výška rezervy na rok 2005 bola ovplyvnená aj prostriedkami presunutými z roku 2004 

na depozitný účet kapitoly VPS v celkovej sume 551 mil. Sk, z ktorých sa v roku 2005 

vyčerpalo 101,6 mil. Sk. Nevyčerpané finančné prostriedky boli koncom roka vrátené do 

príjmov štátneho rozpočtu. 
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V kapitole VPS boli v roku 2005 rozpočtované aj rezervy na  finančnú obálku, 

finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a Prechodný fond 

v celkovej výške 113,6 mil. Sk. Z uvedených rezerv sa v priebehu roka vyčerpali finančné 

prostriedky vo výške 2,9 mil. Sk. Nízke čerpanie finančných prostriedkov v rámci rezervy na 

finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančných mechanizmus a Prechodný fond bolo 

spôsobené nulovým resp. nízkym čerpaním prostriedkov z EÚ a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu.  
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4. Štátne aktíva a pasíva 
 

4.1. Majetková pozícia štátnych rozpočtových organizácií  
 

Objem majetku štátnych rozpočtových organizácií, ktorý je uvedený v aktívach 

súhrnnej súvahy rozpočtových organizácií štátu, dosiahol k 31. decembru 2005 hodnotu 

579 158,0 mil. Sk; aktíva sú kryté v pasívach súvahy v rovnakej výške vlastnými zdrojmi 

a cudzími zdrojmi (záväzkami). Majetková pozícia a pasíva štátnych rozpočtových 

organizácií má takéto základné členenie (stav netto, v mil. Sk): 

 

A k t í v a    Stav k 
31.12.2004 

Stav k 
31.12.2005 

Zmena 

Neobežný majetok 271 286,8 272 763,3 1 476,5 
v tom:  
dlhodobý nehmotný majetok 4 559,9 5 657,7 1 097,8 
dlhodobý hmotný majetok 188 205,0 107 302,0 - 80 903,0 
dlhodobý finančný majetok 78 521,9 159 803,6 81 281,7 
Obežný majetok 336 772,0 306 394,7 - 30 378,3 
v tom:  
zásoby 69 106,7 65 004,8 - 4 101,9 
pohľadávky 115 061,0 89 208,0 - 25 854,0 
finančný majetok 119 422,2 101 902,9 - 17 519,3 
návratné finančné výpomoci 33 177,1 50 279,0 17 101,9 
ostatný majetok 6,0 0,0 - 5,0 
Majetok celkom 608 059,8 579 158,0 - 28 901,8 

 
P a s í v a Stav k 

31.12.2004 
Stav k 

31.12.2005 
Zmena 

Vlastné zdroje 63 906,3 1 216,0 - 62 690,3 
v tom:  
fondy účtovnej jednotky - 4 487,7 - 62 729,2 - 58 241,5 
výsledok hospodárenia 68 394,0 63 945,2 - 4 448,8 
Cudzie zdroje 544 153,5 572 942,0 33 788,5 
v tom:  
dlhodobé záväzky 457 571,2 466 495,9 8 924,7 
krátkodobé záväzky 48 226,8 105 678,6 57 451,8 
bankové úvery a pôžičky 38 349,3 5 742,1 - 32 607,2  
ostatné zdroje 6,2 25,4 19,2 
Pasíva celkom 608 059,8 579 158,0 - 28 901,8 

            Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

 Majetok štátnych rozpočtových organizácií zaznamenal v porovnaní 

s predchádzajúcim účtovným obdobím značný pokles, až o 28 901,8 mil. Sk. Na úbytku 

majetku sa v podstatnej miere podieľalo zníženie obežného majetku o 30 378,3 mil. Sk, a to 
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najmä pohľadávok a finančného majetku, zatiaľ čo neobežný majetok zvýšil svoj objem 

vcelku o 1 476,5 mil. Sk. 

Pri neobežnom majetku výrazný pohyb v porovnaní s predchádzajúcim účtovným 

obdobím zaznamenal dlhodobý hmotný majetok, ktorého stav sa znížil o 80 903,0 mil. Sk 

a zároveň sa zvýšil objem dlhodobého finančného majetku vo výške 81 281,7 mil. Sk. Tieto 

finančné operácie súviseli hlavne s rozdelením majetku Slovenskej správy ciest,  ktorej časť 

majetku prešla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z. z. na novovzniknutú Národnú diaľničnú 

spoločnosť a.s. a vklad Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do tejto akciovej 

spoločnosti sa premietol do zvýšenia dlhodobého finančného majetku. 

V rámci skupiny obežného majetku zníženie zaznamenali v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím: 

• pohľadávky, ktorých stav sa znížil o 25 854,0 mil. Sk najmä v dôsledku poklesu stavu 

pohľadávok z daňových a colných príjmov cca o 8,3 mld. Sk a poklesu iných pohľadávok, 

prevažne vládnych pohľadávok voči zahraničiu cca o 16,6 mld. Sk, 

• krátkodobý finančný majetok, ktorý zaznamenal zníženie o 17 519,3 mil. Sk, pričom 

tento pokles spôsobil v prevažnej miere úbytok peňažných prostriedkov na bežných, 

mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií. Tento majetok štátnych 

rozpočtových organizácií k 31.12.2005 v úhrnnej sume 101 902,9 mil. Sk tvorili peňažné 

prostriedky na bežných účtoch 101 850,2 mil. Sk a peňažné prostriedky v pokladnici 52,7 mil. 

Sk. Najväčší objem peňažných prostriedkov na bankových účtoch je vykázaný v kapitole VPS 

(79 310,3 mil. Sk). Z nich prostriedky spravované ministerstvom financií predstavovali 

75 684,9 mil. Sk a zostávajúcu časť vo výške 3 625,4 mil. Sk tvorili prostriedky klientov tejto 

kapitoly (daňové a colné úrady, Rada pre vysielanie a retransmisiu a Kancelária verejného 

ochrancu práv). Všetky ostatné štátne rozpočtové organizácie vykázali na svojich bežných 

bankových účtoch k 31.12.2005 spolu 22 539,9 mil. Sk. 

Jednotlivé zložky majetku sa na  jeho celkovej výške podieľali takto (v percentách): 

Druh majetku Stav k 
31.12.2004 

Stav k 
31.12.2005 

dlhodobý nehmotný majetok 0,7 1,0 
dlhodobý hmotný majetok 31,0 18,5 
dlhodobý finančný majetok 12,9 27,6 
pohľadávky 18,9 15,4 
ostatný majetok  36,5 37,5 
Spolu 100,0 100,0 

                       Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 98



 
Stav opotrebenia majetku štátu je vyjadrený koeficientom opotrebenia, ktorý sa 

vypočíta ako podiel oprávok k obstarávacej cene majetku. U dlhodobého nehmotného 

majetku dosiahla úroveň opotrebenia 40,2 % (v roku 2004: 38,4 %) a u dlhodobého hmotného 

majetku 57,3 % (v roku 2004: 43,2 %). 

 Pasíva štátnych rozpočtových organizácií zaznamenali k 31.12.2005 zhodne 

s aktívami zníženie o 28 901,8 mil. Sk, pričom vlastné zdroje krytia majetku sa znížili 

v porovnaní s predchádzajúcim účtovným  obdobím o 62 690,3 mil. Sk a naopak cudzie 

zdroje krytia majetku sa zvýšili o 33 788,5 mil. Sk. 

Zníženie vlastných zdrojov krytia výrazne ovplyvnil pokles stavu finančných fondov 

štátnych rozpočtových organizácií o 58 241,5 mil. Sk a v rámci nich najmä ostatných 

osobitných fondov a v menšej miere zníženie výsledku hospodárenia o 4 448,8 mil. Sk. 

Stav cudzích zdrojov krytia sa zvýšil o 33 788,5 mil. Sk, čo na jednej strane ovplyvnil 

nárast dlhodobých záväzkov o 8 924,7 mil. Sk a hlavne nárast krátkodobých záväzkov 

o 57 451,8 mil. Sk, ktoré vznikli v rámci refinančného systému požičiavania prostriedkov 

uložených na bankových účtoch klientov štátnej pokladnice na priebežné krytie schodku 

štátneho rozpočtu a splatného štátneho dlhu a na druhej strane pokles záväzkov z bankových 

úverov a pôžičiek o 32 607,2 mil. Sk vyplývajúcich hlavne zo splatenia štátnych 

pokladničných poukážok splatných v roku 2005. 

Z hľadiska štruktúry jednotlivých zložiek pasív sa na  celkovej výške pasív vlastné 

zdrojov krytia majetku podieľali 0,2 % (v roku 2004: 11,3 %) a cudzie zdroje krytia majetku 

(záväzky) 99,8 % (v roku 2004: 88,7 %). 

 Odhadovaná reálna hodnota majetku štátnych rozpočtových organizácií 

vychádzajúca z agregovaných súvah k 31.12.2005 predstavuje 480 690 mil. Sk, čo je 

v porovnaní s účtovnou hodnotou majetku v netto vyjadrení menej o 98 468 mil. Sk. 

V porovnaní s brutto hodnotu majetku je odhadovaná reálna hodnota majetku nižšia              

o 246 367 mil. Sk.  

 Odhadované zníženie hodnoty majetku štátnych rozpočtových organizácií ovplyvnilo 

niekoľko faktorov: 

     a) precenenie dlhodobého finančného majetku v celkovom objeme 12 696 mil. Sk, a to 

najmä zníženie hodnoty akcií v spoločnosti Veriteľ a.s. o 10 837 mil. Sk a v podnikoch ZŤS  

o 1 724 mil. Sk 
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     b) prehodnotenie pohľadávok a návratných finančných výpomocí v celkovom objeme     

85 772 mil. Sk, v tom: 

     • prehodnotenie návratnosti pohľadávok voči zahraničiu o 9 345 mil. Sk, 

     • prehodnotenie daňových a colných pohľadávok o 34 173 mil. Sk. Výpočet reálnej   

hodnoty daňových a colných pohľadávok vychádza z analýzy ich vymožiteľnosti aplikovanej 

pri výpočte deficitu verejných financií za predchádzajúce roky podľa metodiky ESA95, 

     • prehodnotenie vymožiteľnosti návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu 

o 28 100 mil. Sk, z toho 90,0 % (v absolútnom vyjadrení 25 279 mil. Sk) predstavuje 

pohľadávka voči Slovenskej inkasnej s.r.o. v súvislosti s prevzatím a splátkou dlhu voči 

ČSOB, 

     • prehodnotenie vymožiteľnosti návratných finančných výpomocí súvisiacich 

so zrealizovanými štátnymi zárukami v objeme 8 435 mil. Sk. Uvedené pohľadávky sú najmä 

voči podnikom v konkurze a v správnom konaní,   

     • zníženie hodnoty majetku o 5 719 mil. Sk, čo predstavuje pohľadávku voči Slovenskej 

konsolidačnej a.s., ktorá vznikla realizáciou osobitnej záruky vlády na redistribučný úver 

NBS. 

Precenenie aktív štátneho rozpočtu k 31. 12. 2005 v mil. Sk    
        

  v tom: 

   

účtovný stav k 
31.12.2005 

brutto 

zníženie 
hodnoty spolu zohľadnené v 

účtovníctve 
nezohľadnené 
v účtovníctve 

reálna hodnota k 
31.12.2005 

NEOBEŽNÝ  MAJETOK 420 661 -160 594 -147 898 -12 696 260 067
   hmotný  9 459 -3 802 -3 802 0 5 657
   nehmotný  251 398 -144 096 -144 096 0 107 302
   finančný 159 804 -12 696 0 -12 696 147 108
  
OBEŽNÝ MAJETOK 306 396 -85 773 -1 -85 772 220 623
    zásoby  65 005 0 0 0 65 005
    pohľadávky 139 488 -85 773 -1 -85 772 53 715
    finančný majetok 101 903 0 0 0 101 903
    účty časového rozlíšenia 0 0 0 0 0

  

SPOLU  727 057 -246 367 -147 899 -98 468 480 690

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Súčasťou agregovanej súvahy štátnych rozpočtových organizácií sú aj aktíva 

Národného fondu, ktoré obsahujú peňažné prostriedky a pohľadávky EÚ v objeme                

10 071 mil. Sk. Po odpočítaní týchto aktív predstavuje reálna hodnota majetku štátnych 

rozpočtových organizácií  470 619 mil. Sk. 
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V súvislosti s tým, že štátne rozpočtové organizácie sú klientmi Štátnej pokladnice, 

ktorá požičiava ich peňažné prostriedky na priebežné krytie schodku štátneho rozpočtu 

a splátky štátneho dlhu, reálna štruktúra ich majetku sa odlišuje od údajov z  agregovaných 

súvah. Požičané prostriedky nie sú v skutočnosti súčasťou majetku na bankových účtoch 

(krátkodobý finančný majetok), ale pohľadávkou Štátnej pokladnice. Uvedené 

preklasifikovanie nebolo  zohľadnené vo vyššie uvedenej tabuľke o reálnej hodnote aktív 

štátneho rozpočtu. 

4.2. Štátne finančné aktíva a pasíva v roku 2005 

 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje štátne finančné aktíva 

ako peňažné prostriedky na bankových účtoch štátnych rozpočtových a príspevkových 

organizácií, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu 

z poskytnutých návratných výpomocí, úverov a pôžičiek, ako aj peňažné prostriedky zo 

splácania istín návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek. Ich súčasťou sú aj 

hotovostné peňažné prostriedky.  

Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu z prijatých úverov vlády, z vydaných cenných 

papierov, ako aj záväzky štátnych príspevkových organizácií  vzniknuté z úverových vzťahov. 

V zmysle tohto vymedzenia dosiahli ku koncu roka 2005 štátne finančné aktíva 

a pasíva bilančnú hodnotu 340 238,6 mil. Sk v nasledujúcej štruktúre (v mil. Sk):  

Druh aktív/pasív Stav 
k 31.12.2004

Stav 
k 31.12.2005 

ŠFA rozpočtových organizácií 273 148,9 333 655,0
v tom:
peňažné prostriedky na bankových účtoch 119 422,2 101 902,9
ostatné peňažné prostriedky (pokladnica) 484,1 52,7
majetkové účasti štátu 78 521,9 159 803,6
návratné finančné výpomoci 33 177,1 50 279,0
ostatné pohľadávky 41 543,6 21 616,8
ŠFA príspevkových organizácií 4 053,3 6 583,6
v tom:
peňažné prostriedky na bankových účtoch 2 634,8 5 499,0
ostatné peňažné prostriedky (pokladnica) 78,0 28,9
majetkové a dlhové cenné papiere a účasti 1 340,5 1 055,7
Štátne finančné aktíva s p o l u 277 202,2 340 238,6

   Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Rozhodujúci objem štátnych finančných aktív a pasív je v správe Ministerstva financií 

SR.  

4.3. Štátne finančné aktíva a pasíva v správe Ministerstva financií SR 

V roku 2005 sa stav štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR znížil 

o 31 889,5 mil. Sk. Naopak, došlo k zvýšeniu štátnych finančných pasív, resp. záväzkov 

o 29 639,1 mil. Sk. 

Celkový prehľad o vývoji tejto skupiny štátnych finančných aktív a pasív v roku 2005 

poskytujú nasledovné údaje ( v mil. Sk): 

 

P o l o ž k a Stav  k 
31.12.2004

Stav  k 
31.12.2005 Zmena  

1.   Prostriedky štátu na účtoch v Štátnej pokladnici 90 746,0 75 684,9 -15 061,1

2.   Vládne pohľadávky voči zahraničiu 29 548,7 12 630,2 -16 918,5
3.   Pohľadávky prevzaté od ČSOB 3 414,8 3 575,5 160,7
4.   Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné  
      papiere a ostatné finančné investície 3 157,6 3 636,8 479,2

5.   Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné 
      finančné investície 26 745,8 12 263,1 -14 482,7

6.   Pokladničné poukážky NBS 3 910,7 0,0 -3 910,7
7.   Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 33 177,2 50 279,0 17 101,8
8.   Ostatné pohľadávky  4 378,2 4 383,7 5,5
9.   Pohľadávky voči podnikom 291,3 278,3 -13,0
10. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
      obchodov – NBS 0,0 749,3 749,3

Štátne finančné aktíva celkom 195 370,3 163 480,8 -31 889,5
1.   Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 11 790,8 10 043,9 -1 746,9
2.   Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 158,4 153,9 -4,5
3.   Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 99,9 80,6 -19,3
4.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov Štátneho    
      fondu cestného hospodárstva (ŠFCH)  14 437,5 11 897,3 -2 540,2

5.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠPF PP SR 20,0 0,0 -20,0
6.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté MF 
      SR 4 461,5 4 908,3 446,8

7.   Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 444 597,6 428 198,4 -16 399,2
8.   Matra Communication – úver 782,8 470,4 -312,4
9. Prevzaté záväzky od ŽSR a Železničnej spoločnosti,a.s. 18 223,4 15 361,4 -2 862,0
10. Iné záväzky – refinančný systém 29 097,8 82 194,6 53 096,8
Záväzky celkom: 523 669,7 553 308,8 29 639,1
1.   Fond štátnych finančných aktív a pasív  -319 931,9 -375 159,5 -55 227,6
2.   Závierkové účty  klienta Štátny dlh a Všeobecná  
      pokladničná správa -8 367,5 -14 668,5 -6 301,0

Štátne finančné pasíva celkom  195 370,3 163 480,8 -31 889,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Zvýšenie celkovej dlžníckej finančno-majetkovej pozície štátu o 29 639,1 mil. bolo 

spôsobené predovšetkým  rastom dlžníckej pozície  štátu voči Štátnej pokladnici a 

Všeobecnej úverovej banke, a.s. zo záväzkov z refinančného systému a z prijatia nových 

úverov. 

Na celkovom stave štátnych finančných aktív 163 480,8 mil. Sk sa jednotlivé ich 

zložky podieľali: 

     • prostriedky na účtoch v Štátnej pokladnici  46,3 %, 

     • pohľadávky z návratných finančných výpomocí a pohľadávky zo zrealizovaných záruk 

       30,8 %,  

     • pohľadávky z vládnych úverov voči zahraničiu 7,7 %,  

     • vklady štátu v tuzemských spoločnostiach 7,5 %,  

     • pohľadávky prevzaté od ČSOB 2,2 %,  

     • vklady štátu v medzinárodných  inštitúciách a ostatné cenné papiere 2,2 %,  

     • ostatné aktíva spolu 3,3 %. 

Celkový stav záväzkov v sume 553 308,8 mil. Sk v štruktúre tvorili: 

     • záväzky z emisií cenných papierov 77,4 %,  

     • záväzky  z refinančného systému 14,9 %,  

     • prevzaté záväzky od ŽSR a Železničnej spoločnosti, a.s. 2,8 %,  

     • záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 2,2 %,  

     • pôžičky 1,8 %,  

     • záväzky z ostatných úverových vzťahov 0,9 %. 

4.3.1. Vývoj štátnych finančných aktív 

 Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív za rok 2005 je zamerané na nasledovné 

oblasti: 

      stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici, 

      štátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

      štátne finančné aktíva ako vklady a pohľadávky štátu voči  tuzemským spoločnostiam, 

4.3.1.1.   Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici 

V priebehu roka 2005 sa stav štátnych finančných aktív na účtoch v Štátnej pokladnici 

znížil o 15 061,1 mil. Sk, ako o tom svedčí nasledovný prehľad (v mil. Sk):  
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Položka aktív Stav k 
31.12.2004 

Stav k 
31.12.2005 Zmena 

Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby 0,0 0,5 0,5
ŠFA získané predajom akcií ČSOB, a.s. 4 757,2 0,0 -4 757,2
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 29,2 29,2 0,0
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách 12,6 13,6 1,0
Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu 11 229,7 3 804,3 -7 425,4
Vkladový účet štátnych finančných aktív  0,0 0,8 0,8
Termínovaný účet - dôchodková reforma 70 109,2 70 209,3 100,1
Účet splátok návratných finančných výpomocí 0,0 1 328,6 1 328,6
Evidencia štátnych finančných aktív 86 137,9 75 386,3 -10 751,6
Účet cudzích prostriedkov VPS 1 937,4 0,0 -1 937,4
Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier 61,5 60,2 -1,3
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MF SR 1 998,9 60,2 -1 938,7
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - špeciál  32,4 94,9 62,5
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 25,8 22,4 -3,4
Účet vládnych pohľ. a záv. prevzatých od ČSOB ( CDZ ) 36,7 5,6 -31,1
Účet ostatných operácií ARDAL - Štátny dlh (SKK) 72 802,3 33 983,6 -38 818,7
Devízový účet ARDAL - Štátny dlh (EUR) 0,2 14,9 14,7
Devízový účet ARDAL - Štátny dlh (JPY) 0,0 3,3 3,3
Účty vládnych úverov a emisií 72 897,4 34 124,7 -38 772,7
Bilančný účet r.2005 0,0 -33 886,3 -33 886,3
Bilančný účet r.2004 -70 288,2 0,0 70 288,2
Bilančný účet -70 288,2 -33 886,3 36 401,9
Bankové účty štátnych finančných aktív s p o l u 90 746,0 75 684,9 -15 061,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Stav prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív vedených v Štátnej pokladnici  

k 31.12.2005 vykazoval 75 684,9 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní s počiatočným stavom  

vo výške 90 746,0 mil. Sk zníženie o 15 061,1 mil. Sk. Na jednotlivých účtoch sa zaznamenal 

nasledujúci vývoj: 

     • účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby: príjem vo výške 0,5 mil. Sk 

predstavuje prevody finančných prostriedkov príslušných daňových úradov SR v zmysle 

Metodického pokynu č. 67/2/2005, ktorý vydalo Daňové riaditeľstvo SR. Ide o prevody 

zostatkov predovšetkým v súvislosti s inkasovanými exekučnými platbami  a  odplatou za 

postúpené pohľadávky. Nakoľko sa na tomto účte už nevyskytujú prostriedky na konverziu 

zbrojnej výroby, začal sa využívať na účely odvodov finančných prostriedkov z daňových 

úradov do štátnych finančných aktív; 

     • účet ŠFA získaných predajom akcií ČSOB, a.s.: účet mal počiatočný stav 4 757,2 mil. Sk 

a celá suma sa použila vo februári  na úhradu záväzku voči  ČSOB, a.s. na základe Dohody 
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o urovnaní medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a.s. Praha  

z 10 februára 2005; 

     • finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií: príjem vo výške 0,1 mil. Sk predstavujú 

platby od fyzických osôb - splátky pohľadávok Slovenskej republiky vedených voči fyzickým 

osobám. Úbytok vo výške 0,1 mil. Sk predstavujú úhrady vynaložených prostriedkov na 

vypracovanie znaleckých posudkov a súdne trovy, uhradené oprávnenými fyzickými 

osobami; 

     • finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách: príjem vo výške 1,0 mil. Sk 

predstavujú platby od fyzických osôb. Ide o vrátenie príslušných finančných čiastok náhrad, 

ktoré boli  fyzickým osobám vyplatené pri vyvlastňovaní nehnuteľností na základe rozhodnutí 

príslušných obvodných pozemkových úradov v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení 

vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov; 

      • účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu: príjem vo výške 13 000,0 mil. Sk 

predstavujú prostriedky z dividend, ktoré FNM SR odviedol na základe  zmluvy z 25.07.2005 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 963/2004 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 

2007. Výdaj vo výške 20 425,4 mil. Sk predstavujú úhrady záväzkov SR voči ČSOB, a.s. na 

základe Dohody o urovnaní medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou 

bankou, a.s. Praha  z 10. februára 2005; 

     • vkladový účet štátnych finančných aktív: príjem  vo  výške  0,8  mil. Sk  predstavujú  

platby  od fyzických  osôb - splatené pohľadávky vedené voči fyzickým osobám; 

     • termínované účty – dôchodková reforma: počiatočný stav účtu 70 109 ,2 mil. Sk sa zvýšil 

o výnosy v sume 123,6 mil. Sk a  znížil o zrážkovú daň z výnosov 23,5 mil. Sk. Stav  

70 209,3 mil. Sk bol v januári  2005 v zmysle uzatvorenej dohody medzi Ministerstvom 

financií SR a Štátnou pokladnicou uložený na šesť termínovaných účtov; 

     • účet splátok návratných finančných výpomocí: na začiatku roka vykazoval nulový stav. 

V priebehu roka naň prichádzali splátky NFV a splátky NFV zo zrealizovaných záruk 

v celkovej sume 2 221,5 mil. Sk (v tom: splátka osobitnej záruky vlády od Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. 600,0 mil. Sk, splátka NFV od Všeobecnej zdravotnej poisťovne 200,0 

mil. Sk, prostriedky z účelových fondov 323,6 mil. Sk, splátka NFV od Ministerstva 

pôdohospodárstva SR 670,0 mil. Sk, od Vodohospodárskej výstavby 393,6 mil. Sk, mesta 

Košice 17,4 mil. Sk, z programu znižovania palív a energie 7,9 mil. Sk, zvyšok v sume 9,0 

mil. Sk splatili v malých čiastkach viaceré spoločnosti za zrealizované záruky). V priebehu 

roka 2005 boli z tohto účtu  zrealizované nasledovné výdavky: bol zaplatený vklad do 

majetku medzinárodnej inštitúcie EBOR v sume 47,0 mil. Sk, poskytnutá návratná finančná 
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výpomoc obci Kechnec v sume 104,4 mil. Sk, Ministerstvu pôdohospodárstva SR na nákup 

obilia v sume 670,0 mil. Sk a v sume  71,5 mil. Sk boli poskytnuté finančné prostriedky 

Ministerstvu zdravotníctva SR; 

     • účet cudzích prostriedkov VPS: mal počiatočný stav 1 937,4 mil. Sk. Z nich 43,9 mil. Sk 

tvorili prostriedky Európskej komisie, ktoré prišli na konci roka 2004 ako odvod do príjmov 

rozpočtovaný v roku 2005, preto boli hneď v januári prevedené do príjmov štátneho rozpočtu. 

Zvyšok tvorili prostriedky rozpočtu roka 2004, na ktoré bola udelená výnimka ministra 

financií SR na ich použitie v roku 2005. Išlo najmä o projekty PHARE, SAPARD, ISPA a  

výdavky na povodne. Zo sumy 1 937,4 mil. Sk bolo vyčerpaných 1 254,9 mil. Sk vrátane 43,9 

mil. Sk prostriedkov EK. Nevyčerpaných 682,5 mil. Sk bolo v priebehu roka prevedených na 

príjmový účet štátneho rozpočtu; 

     • účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier: úbytok vo výške 1,3 mil. Sk 

predstavujú vrátené prostriedky, preplatky z nadmerných odvodov prevádzkovateľov lotérií a 

iných podobných hier oprávneným právnickým osobám – prevádzkovateľom hier; 

     • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – špeciál: príjem v celkovej výške 120,6 mil. 

Sk predstavujú splátky istiny pohľadávok vedených voči Alžírsku na základe medzivládnych 

zmlúv zo 4.11.2005, z 10.02.2005, z 19.09.2002 a z 12.10.1987. Úbytok vo výške 58,1 mil. 

Sk predstavuje úhrada záväzkov SR voči ČSOB, a.s. v sume 13,1 mil. Sk na základe Dohody 

o urovnaní medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou. a.s. Praha z 

10. februára 2005 a úhrada kapitálového vkladu do základného imania Spoločnej zdravotnej 

poisťovne, realizovaného Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR vo výške 45,0 

mil. Sk; 

     • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil: počiatočný stav účtu 25,8 mil. Sk sa 

zvýšil o príjem  z pohľadávok z vládnych úverov - civil v celkovej výške 1 292,4 mil. Sk. Ide 

o splátky istiny pohľadávok vedených v konvertibilnej mene voči Laosu 0,5 mil. Sk , Alžírsku 

19,7 mil. Sk, Alžírsku – reštrukturalizácia dlhu 3,6 mil. Sk, Nikaragui 6,9 mil. Sk,  Sýrii         

1 162,6  mil. Sk a voči Sýrii v nekonvertibilnej mene 38,5 mil. Sk. Ďalší príjem bol 

z deblokácie  týchto pohľadávok vo výške 60,6 mil. Sk (Myanmar). Výdaj z tohto účtu 

v sume 1295,8 mil. Sk predstavuje vklad do spoločnosti BIONT, Bratislava realizovaný 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 1003 zo dňa 27. októbra 2004 a uznesenia č. 1195 zo dňa     

8. decembra 2004 pre Ministerstvo školstva  SR v sume  8,4 mil. Sk, Ministerstvo obrany SR  

v sume 6,7 mil. Sk, Ministerstvo hospodárstva  SR v sume 28,6 mil. Sk a Ministerstvo 

zdravotníctva SR v sume 12,3 mil. Sk. Ďalej ide o úhradu kapitálového vkladu do základného 

imania Spoločnej zdravotnej poisťovne realizovaného Ministerstvom obrany SR vo výške 
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148,5 mil. Sk a Ministerstvom vnútra SR vo výške 148,5 mil. Sk, návratnú finančnú výpomoc 

Mestu Žilina - KIA  529,4 mil. Sk, peňažný vklad do spoločnosti Slovenská pošta, a.s. 41,7 

mil. Sk, 2. splátku kapitálového vkladu do EIB 365,0 mil. Sk a poukázanie finančných 

prostriedkov Ministerstvu hospodárstva SR na úhradu kúpnej ceny akcií spoločnosti GovCo, 

a.s. 6,7 mil. Sk. Konečný stav účtu k 31.12.2005 je 22,4 mil. Sk.; 

     • účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB (CDZ): stav účtu na začiatku 

roka bol 36,7 mil. Sk. Príjem v celkovej výške 18,9 mil. Sk predstavujú splátky istiny 

pohľadávok vedené voči Alžírsku - Lentimex  17,9 mil. SK  a  voči  Kambodži 1,0 mil. Sk. 

Výdaj vo výške 50,0 mil. Sk  predstavuje  úhrada  kapitálového  vkladu do základného imania 

Spoločnej zdravotnej poisťovne  realizovaného  Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácií  SR. Stav účtu k 31.12.2005 je 5,6 mil. Sk; 

     • účty vládnych úverov a emisií: v súvislosti s pôsobnosťou Agentúry pre riadenie dlhu 

a likvidity (ARDAL) pri vysporiadaní obchodov s cennými papiermi,  finančnými operáciami 

s investičnými nástrojmi, splácaním dlhu, vykonávaním finančných operácií s dočasne 

voľnými finančnými prostriedkami boli otvorené štyri samostatné účty - korunový účet 

ostatných operácií ARDAL a tri účty v cudzích menách (v USD, EURO a JPN).  

Účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh – korunový: počiatočný stav na účte bol 72 802,3 

mil. Sk. Na účet boli prijaté finančné prostriedky z tranží úverov v sume 2 397,4 mil. Sk. 

Sumou 8 726,2 mil. Sk bola uhradená časť schodku štátneho rozpočtu za rok 2004. Bola 

uhradená istina emisie štátnych pokladničných poukážok v sume  37 547,7 mil. Sk a  na účet 

boli prijaté finančné prostriedky z novej emisie štátnych pokladničných poukážok v sume 

5 724,1 mil. Sk. Z účtu bola splatená emisia štátnych dlhopisov emitovaných v tuzemsku 

25 351,0 mil. Sk a rehabilitačné dlhopisy 19,1 mil. Sk. Boli realizované nové emisie štátnych 

dlhopisov v sume 69 897,0 mil. Sk (vrátane ážia 4 178,2 mil. Sk). Z týchto emisií bol do 

príjmov štátneho rozpočtu odvedený alikvotný úrokový výnos 1 222,3 mil. Sk. Zo zdrojov 

získaných emisiami boli uhradené z tohto účtu aj  splátky istín úverov  5 943,1 mil. Sk. 

V rámci obchodov na zabezpečenie krytia zdrojov financovania schodku štátneho rozpočtu 

boli vykonávané krátkodobé refinančné obchody v sume 1 696 625,3 mil. Sk a vyrovnané 

obchody v sume 1 677 117,4 mil. Sk. Rozdiel zostatku týchto obchodov ku konci roka  

predstavuje 19 507,9 mil. Sk.  Z prevodov prostriedkov z obchodov na tomto účte bol 

uhradený schodok štátneho rozpočtu v sumách 56 767,3 mil. Sk a 3 483,2 mil. Sk. V sume 

3 881,0 mil. Sk boli prijaté prostriedky zo splatných pokladničných poukážok NBS. 

V priebehu roka bola uhradená časť schodku štátneho rozpočtu v sume zostatku účtu emisií 
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štátnych dlhopisov z roka 2004 vo výške 1 311,5 mil. Sk. Boli prijaté finančné prostriedky 

z dlhodobého refinančného obchodu v sume 70 209,3 mil. Sk a v takej istej výške boli aj 

z tohto účtu prevedené finančné prostriedky na termínované účty štátnych finančných aktív. 

Z účtu boli poukázané finančné prostriedky z obchodu FX-Swap (nákup cudzej meny EUR na 

devízový účet na splátku zahraničných dlhopisov a úverov) Národnej banke Slovenska 

v sume 32 835,6 mil. Sk. Výsledok prevodov na účtoch predstavoval príjem 32 980,9 mil. Sk.  

Zostatok na účte je 33 983,6 mil. Sk. 

Účty cudzích mien sa využívajú pri príjmoch a splácaní platieb úverov, emisií cenných 

papierov, obchodov v cudzích menách. Pri splatení výdavkov štátneho rozpočtu z účtov 

cudzích mien sa táto suma prevádza v korunovej protihodnote na účet ostatných operácií 

ARDAL Štátny dlh zriadený v slovenskej mene. Na jednotlivých účtoch sa v roku 2005 

uskutočnili tieto transakcie: 

Účet USD pre operácie ARDAL Štátny dlh: účet nemal žiadny počiatočný stav. Na účet boli 

prijaté finančné prostriedky v celkovej sume 1 446,5 mil. Sk (pôžička IBRD - Projekt RSSD 

v sume 4,5 mil. Sk a pôžičky IBRD - Projekt riadenia správy VF 0,1 mil. Sk, finančné 

vyúčtovanie pôžičky SAL/IBRD v sume 2,8 mil. Sk a ERL/IBRD 8,1 mil. Sk, príjem 

z refinančného obchodu so Štátnou pokladnicou  368,8 mil. Sk, príjem z obchodu konverzia 

EUR/USD predstavuje 1 062,1 mil. Sk a vrátený poplatok v sume 0,1 mil. Sk). Stav 

ovplyvnili aj kladné kurzové rozdiely 2,9 mil. Sk. Z účtu boli realizované platby spolu 1 449,4 

(zaplatená splátka istiny úveru ERL/IBRD 352,1 mil. Sk a úhrada poplatkov tohto úveru 13,8 

mil. Sk, úhrada istiny SAL/IBRD 393,5 mil. Sk, úhrada úrokov tohto úveru 16,8 mil. Sk a 4,9 

mil. Sk poplatok k tejto pôžičke, splatená istina  záväzku voči ČSOB, a.s. 317,0 mil. Sk 

a úroky k nej v sume 2,9 mil. Sk,  zaplatená istina refinančného obchodu so Štátnou 

pokladnicou 348,4 mil. Sk).  K 31.12.2005 je stav účtu nulový. 

Účet EUR pre operácie ARDAL Štátny dlh: stav na účte k 1.1.2005 bol 0,2 mil. Sk. Príjem 

v roku 2005 v sume 65 113,1 mil. Sk tvorili: čerpanie tranží úverov v sume 1 051,6 mil. Sk, 

vyúčtovanie vyrovnania pôžičiek SAL/IBRD a ERL/IBRD 17,9 mil. Sk, príjem z obchodu 

FX–Swap 32 835,6 mil. Sk, príjem z obchodu konverzia USD/EUR 4,4 mil. Sk a obraty 

refinančných obchodov 31 203,6 mil. Sk. Výdaj v sume 64 956,9 mil. SK tvorili: 4 464,8 mil. 

Sk poplatky a úroky, ktorých ekvivalent bol preúčtovaný z výdavkového účtu na korunový 

účet ostatné operácie ARDAL Štátny dlh, 2 675,5 mil. Sk úhrada istín úverov, 29 184,8 mil. 

Sk úhrada zahraničnej emisie štátnych dlhopisov, 1 063,9 mil. Sk úhrada obchodu konverzia 

 108



USD/EUR, 27 567,9 mil. Sk obraty refinančných obchodov. Stav účtu po zohľadnení 

kurzových rozdielov  k 31.12.2005 v sume 141,5 mil. Sk je 14,9 mil. Sk. 

Účet JPN pre operácie ARDAL Štátny dlh: na účet boli prijaté finančné prostriedky z úveru 

ERL/IBRD a SAL/ IBRD ako vrátenie časti istiny a poplatkov súvisiacich s úvermi pri ich 

predčasnom splatení v sume 11,6 mil. Sk, príjem z obchodu konverzie SK/JPN 4,2 mil. Sk, 

kladné kurzové rozdiely k účtu 0,1 mil. Sk. Výdavky predstavujú 12,6 mil. Sk ako  úhrada 

úrokov a poplatkov z úveru SLO-P1, zostatok na účte je 3,3 mil. Sk; 

     • bilančný účet: tento účet obsahuje schodok štátneho rozpočtu. Jeho počiatočný stav, 

schodok štátneho rozpočtu za rok 2004, bol v celej výške 70 288,2 mil. Sk uhradený v súlade 

s uznesením NR SR č. 1747 zo dňa 1. júla 2005 prostriedkami z prijatých úverov zo 

zahraničia na krytie schodku štátneho rozpočtu (8 726,2 mil. Sk) a vydaním štátnych cenných 

papierov a prijatím pôžičiek v roku 2005 (61 562,0 mil. Sk). Na konci roka 2005 boli na tento 

účet  zaúčtované zostatky príjmových a výdavkových účtov štátneho rozpočtu a zostatok na 

účte v sume 33 886,3 mil. Sk predstavuje schodok štátneho rozpočtu za rok 2005. 

 
4.3.1.2.  Štátne finančné aktíva voči zahraničiu 

 
a) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery 

Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov civil na základe dohody doteraz spravuje 

pre Ministerstvo financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska. V priebehu roka 2005 sa ich stav  z 29 548,7 mil. Sk  znížil  na 12 630,2 mil. Sk, 

čo predstavuje celkové zníženie o 16 918,5 mil. Sk.  

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný prehľad              
(mil. Sk):  

 

Položka aktív Stav 
k 1.1.2005 

Stav k 
31.12.2005 Zmena 

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe 
ČSOB 

22 336,1 6 643,8 -15 692,3

Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – 
úvery 

140,9 281,0 140,1

Afganistan 36,0 0,0 -36,0

Ruská federácia - Krivoj Rog 104,9 107,1 2,2

Sýria * 0,0 173,9 173,9

Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery 2 680,9 859,1 -1 821,8

Alžírsko 449,1 512,1 63,0

Alžírsko ( TRADE SERVICE, a.s. Bratislava ) 25,2 24,6 -0,6
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Cyprus 1,0 0,0 -1,0

Myanmar ( Barma ) 353,2 322,4 -30,8

Sýria                                                                                                1 852,4                0,0         -1 852,4

 Špeciálne vládne pohľadávky – úvery 19 514,3 5 503,7 -14 010,6

VÚ špeciál v GBP 333,1 0,0 -333,1

VÚ špeciál v USD 19 067,5 5 384,8 -13 682,7

VÚ špeciál v XTR 113,7 118,9 5,2

 
 

Položka aktív  Stav  
k 1.1.2005 

Stav k 
31.12.2005 Zmena  

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS 7 212,6 5 986,4 -1 226,2

Civilné vládne pohľadávky v nekonvert. menách - úvery 2 091,0 2 133,3 42,3
Kuba 2 091,0 2 133,3 42,3

Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery 5 121,6 3 853,1 -1 268,5
Alžírsko – reštrukturalizácia dlhu 44,7 46,2 1,5

Kambodža 9,6 9,8 0,2

Laos 3,1 3,0 -0,1

Nikaragua 1 228,2 1 224,3 -3,9

Sudán 1 107,0 0,0 -1 107,0

Ruská federácia – konsolidovaný dlh 2 729,0 2 569,8 -159,2

*  pohľadávka vznikla v r. 2005 zriadením nového likvidačného účtu v nekonvertibilnej mene, SYP 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V roku 2005 v poskytnutých vládnych úveroch-civil do zahraničia spravovaných 

ČSOB, a.s. prišlo k zníženiu stavu všetkých pohľadávok voči jednotlivým štátom s výnimkou 

pohľadávok voči: Ruskej federácii – Krivoj Rog, Alžírsku a VÚ špeciál v XTR, u ktorých 

došlo k zvýšeniu z titulu predpisu úrokov a kurzových zmien.  

Pri dvoch pohľadávkach (ide o pohľadávky  voči Afganistanu  v nekonvertibilnej  

mene vo výške 36,0 mil. Sk  a  Cypru  v konvertibilnej  mene  vo výške 1,0 mil. Sk) došlo 

k vynulovaniu z titulu ich odpustenia. Pohľadávka voči Sýria vedená na troch účtoch 

v konvertibilnej mene vykazuje celkové zníženie o 1 852,4 mil. Sk na nulovú hodnotu (v tom 

je zahrnuté: zníženie pohľadávky z titulu zníženia  časti dlžnej  istiny  úveru  vedenej  v  

nekonvertibilnej  mene vo výške 1 551,4 mil. Sk, z toho je 1 162,6 mil. Sk čisté inkaso 

a 388,8 mil. Sk disážio; ďalej zníženie pohľadávky vo výške 271,7 mil. Sk, predstavujú 

prevod časti pohľadávky na nový likvidačný účet (vedený v SYP), ako aj zníženie 

predstavujúce storno úrokov za r. 2004 vo výške 29,2 mil. Sk. V súvislosti so 
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spomenutým prevodom časti pohľadávky na nový likvidačný účet vedený v nekonvertibilnej 

mene (SYP) prišlo aj ku  kurzovej strate vo výške 0,1 mil. Sk 

  V roku 2005 v poskytnutých vládnych úveroch-civil do zahraničia spravovaných NBS 

došlo k zníženiu stavu pri všetkých pohľadávkach voči jednotlivým štátom s výnimkou 

zvýšenia stavu pohľadávok voči: Kube o  42,3 mil. Sk, Kambodži o 0,2 a Alžírsku – 

reštrukturalizový dlh v konvertibilnej mene, celkové zvýšenie o 1,5 mil. Sk jednak z dôvodu 

predpisu zmluvných úrokov vo výške 2,1 mil. Sk a  precenenia pohľadávky k 30.12.2005 vo 

výške 5,2 mil. Sk a jednak prišlo k zníženiu pohľadávky z titulu zníženia výšky dlžnej istiny 

úveru vo výške 3,7 mil. Sk a storna predpísaných úrokov k 31.12.2004 vo výške 2,1 mil. Sk, 

V pohľadávke voči Sudánu v konvertibilnej mene prišlo k jej celkovému zníženiu 

o 1 107,0 mil. Sk na nulovú hodnotu z titulu odpustenia pohľadávky vo výške  1 145,5 mil. 

Sk, pričom prišlo i k zvýšeniu predmetnej pohľadávky z titulu predpísaných zmluvných 

úrokov vo výške 38,5 mil. Sk. 

Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku 

2005 z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisu nových úrokov, odpustených pohľadávok 

a kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (mil. Sk): 

 

Krajina 
dlžníka  

Stav k 
31.12.2004 

Splátky 
istín  

Odpustená
čiastka 

 
Úroky  
predpis

Kurzové 
rozdiely 
a ostatné 
zmeny 

Stav k 
31.12.2005 

Zmena  
v r. 2005 

Afganistan 36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 -36,0
Ruská fed. -Krivoj Rog 104,9 0,0 0,0 2,2 0,0 107,1 2,2
Sýria 0,0 38,5 0,0 0,0 212,4 173,9 173,9
Alžírsko 449,1 19,7 0,0 9,1 73,6 512,1 63,0
Alžírsko - Trade Service  25,2 0,0 0,0 0,8 - 1,4 24,6 -0,6
Cyprus 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Myanmar 353,2 60,6 0,0 8,9 20,9 322,4 -30,8
Sýria 1 852,4 1 162,6 0,0 0,0 -689,8 0,0 -1 852,4
Kuba 2 091,0 0,0 0,0 42,3 0,0 2 133,3 42,3
Alžírsko - reštrukt.dlhu 44,7 3,6 0,0 2,1 3,0 46,2 1,5
Kambodža 9,6 1,0 0,0 0,0 1,2 9,8 0,2
Laos 3,1 0,5 0,0 0,0 0,4 3,0 -0,1
Nikaragua 1 228,2 6,9 0,0 49,0 -46,0 1 224,3 -3,9
Sudán 1 107,0 0,0 1 145,5 38,5 0,0 0,0 -1 107,0
Ruská feder.- konsolid. dlh 2 729,0 0,0 0,0 0,0 -159,2 2 569,8 -159,2
Vládne pohľ.-úvery špeciál 19 514,3 120,6 15 846,6 469,7 1 486,9 5 503,7 -14 010,6
S p o l u 29 548,7 1 414,0 17 029,1 622,6 902,0 12 630,2 -16 918,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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b) Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 

Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz spravuje pre 

Ministerstvo financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska. V priebehu roka 2005 sa ich stav celkovo zvýšil o 160,7 mil. Sk, čo podstatnou 

mierou ovplyvnili kurzové rozdiely.   

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – prevzaté pohľadávky od ČSOB  v správe ČSOB, 

a.s. Praha charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív  Stav 
k 1.1.2005 

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB  2 410,8 2 423,1  12,3
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 2 318,3 2 376,9 58,6
Afganistan 52,1 0,0 -52,1
Albánsko (AUSD) 174,3 0,0 -174,3
Albánsko (XCRA) 1,4 0,0 -1,4
Čína 302,9 278,7 -24,2
Juhoslávia 1 751,3 2 071,4 320,1
Kórea 19,6 22,0 2,4
Ruská federácia 1,2 1,2 0,0
Slovinsko 3,2 3,6 0,4
Sýria (BUSD) 12,3 0,0 -12,3
Pohľadávky v konvertibilných menách 92,5 191,7 99,2
Alžírsko  26,7 153,5 126,8
Irak 24,1 0,0 -24,1
Irak - Trade a/c 7,6 0,0 -7,6
Kórea 34,1 38,2 4,1

 
 

Položka aktív  Stav 
k 1.1.2005 

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB  1 004,0 1 152,4 148,4
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 553,0 553,0 0,0
Kuba 553,0 553,0 0,0
Pohľadávky v konvertibilných menách 0,0 145,5 145,5
Albánsko 0,0 145,5 145,5
Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ 451,0 453,9 2,9
Bielorusko 25,5 28,6 3,1
Kuba (prekonvert.DEM) 425,5 425,3 -0,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 112



Pri pohľadávke voči Afganistanu v nekonvertibilnej mene vo výške 52,1 mil. Sk prišlo 

k jej zníženiu na nulovú hodnotu z titulu jej odpustenia na základe rozhodnutia vlády.  

Obdobne pri pohľadávkach voči Iraku v konvertibilnej mene vo výške 24,1 mil. Sk; 

Iraku – Trade a/c v konvertibilnej mene vo výške 7,6 mil. Sk prišlo k ich zníženiu na nulovú 

hodnotu z titulu ich odpustenia v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky.  

Pohľadávka voči Albánsku v nekonvertibilnej mene (AUSD) vo výške 174,3 mil. Sk 

bola v celej tejto hodnote prevedená do NBS . 

Pohľadávka voči Albánsku v nekonvertibilnej mene (XCRA) vo výške 1,4 mil. Sk 

bola prevedená na účet vedený v konvertibilnej mene na základe príslušnej medzivládnej 

dohody z 18.11.2005. 

Pohľadávka voči Sýrii v nekonvertibilnej mene (BUSD) bola vo výške 13,6 mil. Sk 

(vrátane zvýšenia objemu pohľadávky z 12,3 mil. Sk  o kurzový rozdiel 1,3 mil. Sk) celá 

prevedená na nový likvidačný účet vedený v nekonvertibilnej mene (SYP). 

     Pohľadávka voči Číne v nekonvertibilnej mene vykazuje celkové zníženie o 24,2 mil. 

Sk; v tom je  zahrnuté  jednak  zníženie pohľadávky z titulu precenenia pohľadávky 

k 30.12.2005  vo výške 9,8 mil. Sk a jednak prevod časti pohľadávky vo výške 14,4 mil. Sk 

na 3 nové účty vedené voči trom subjektom (Družstvo Morava Zlín, Unicoop s.r.o., Intercoop 

s.r.o.). 

     Pohľadávka  voči Alžírsku v konvertibilnej  mene vykazuje celkové zníženie o 18,7 

mil. Sk; v  tom je zahrnuté jednak zníženie pohľadávky z dôvodu deblokácie vo výške 24,8 

mil. Sk, zníženia časti dlžnej istiny úveru  vo výške 31,0 mil. Sk, z toho je 17,9 mil. Sk čisté 

inkaso a 13,1 mil. Sk disážio, zvýšenie pohľadávky z titulu precenenia pohľadávky 

k 30.12.2005  vo výške 1,9 mil. Sk, zaúčtovania mandátu vo výške 27,9 mil. Sk (mandátna 

zmluva z 10.5.2005) a zvýšenia pohľadávky vo výške 7,3 mil. Sk. 

Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2005 

z hľadiska vplyvu splátok istín, odpustených pohľadávok, predpisov nových úrokov, 

kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Krajina 
dlžníka 

Stav k 
31.12.2004 

Splátky
istín 

Odpustená 
čiastka 

Úroky - 
predpis 

Kurz. rozd. 
a ost. zmeny 

Stav k 
31.12.2005 

Zmena 
v r. 2005 

Afganistan 52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0 -52,1
Albánsko 174,3 0,0 0,0 0,0 -174,3 0,0 -174,3
Albánsko 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,0 -1,4
Čína 302,9 0,0 0,0 0,0 -24,2 278,7 -24,2
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Juhoslávia 1 751,3 0,0 0,0 108,0 212,1 2 071,4 320,1
Kórea 19,6 0,0 0,0 0,0 2,4 22,0 2,4
Ruská federácia 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Slovinsko 3,2 0,0 0,0 0,0 0,4 3,6 0,4
Sýria 12,3 0,0 0,0 0,0 -12,3 0,0 -12,3
Albánsko 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5 145,5
Alžírsko 26,7 17,9 0,0 0,0 -0,8 8,0 -18,7
Irak 24,1 0,0 30,5 0,0 6,4 0,0 -24,1
Irak - Trade a/c 7,6 0,0 9,6 0,0 2,0 0,0 -7,6
Kórea 34,1 0,0 0,0 0,0 4,1 38,2 4,1
Kuba 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,0 0,0
Bielorusko 25,5 0,0 0,0 0,0 3,1 28,6 3,1
Kuba ( DEM) 425,5 0,0 0,0 10,4 -10,6 425,3 -0,2
S p o l u 3 414,8 17,9 92,2 118,4 152,4 3 575,5 160,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 
c) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

Slovenská republika má v súčasnom období majetkové účasti v medzinárodných 

inštitúciách Svetovej banky: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), 

Medzinárodná asociácia pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), 

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA) a v zahraničných bankách: 

Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (MBHS), Medzinárodná investičná banka 

(MIB), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), Rozvojová banka Rady Európy 

(RBRE). 

V roku 2005 sa stav vkladov štátu v medzinárodných inštitúciách a cenných papierov  

celkovo zvýšil o 479,2 mil. Sk. V priebehu roka 2005 sa zvýšil podiel vkladu štátu  

v Európskej banke pre obnovu a rozvoj o 45,0 mil. Sk a vklad do Európskej investičnej banky  

o 103,5 mil. Sk a do jej rezervného fondu v sume 261,5 mil. Sk. Išlo aj o zvýšenie vkladov 

z titulu  kurzových rozdielov k 31.12.2005 v sume 69,2 mil. Sk, kde zvýšenie ovplyvnil  kurz 

dolára. 

Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách  a cenných papierov vo 

vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

 

Položka aktív Stav k 
31.12.2004 

Stav k 
31.12.2005 Zmena 

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách - spolu 3 133,5 3 610,2 476,7
Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu 333,6 325,4 -8,2
Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 403,5 393,6 -9,9
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Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD 425,7 477,3 51,6
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR 279,3 317,9 38,6
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 21,0 20,5 -0,5
Vklad do Európskej investičnej banky 103,9 202,7 98,8
Účasť v inštitúciách Svetovej banky      
v tom: korunová časť 824,2 824,2 0,0
IBRD 681,5 681,5 0,0
IDA     141,8 141,8 0,0
MIGA 0,9 0,9 0,0
v tom: devízová časť 427,8 479,7 51,9
IBRD 65,4 73,4 8,0
IDA 214,2 240,2 26,0
IFC 127,0 142,4 15,4
MIGA 21,2 23,7 2,5
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný 
fond 11,3 11,1 -0,2
Dočasný zverenecký fond – IDA 40,6 45,5 4,9

Vklad do Európskej investičnej banky – rezervný fond 262,6 512,3 249,7
Cenné papiere vo vlastníctve štátu 2,9 2,8 -0,1
Bondy Argentínskej republiky 21,2 23,8 2,6
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, 
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu 3 157,6 3 636,8 479,2

 
 

4.3.1.3.  Štátne finančné aktíva ako vklady a pohľadávky voči tuzemským organizáciám 
 

a)  Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach došlo v roku 2005           

k nasledovným zmenám (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav 
k 31.12.2004 

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

RVS, a.s. (Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s.) 1,0 1,0 0,0
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava 316,0 316,0 0,0
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a .s. Bratislava 11,0 11,0 0,0
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 800,0 800,0 0,0
Slovenská inkasná spoločnosť, s.r.o. Bratislava 0,5 0,5 0,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 22 949,0 1 065,6 -21 883,4
EXIM banka, a.s. Bratislava 2 668,0 2 668,0 0,0
Veriteľ, a.s. 0,0 7 401,0 7 401,0
SARIO, a.s. ( Slov. nár. agentúra pre zahraničné 
investície a rozvoj a.s. v likvidácií) Bratislava 

0,2 0,0 -0,2
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Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava
-vklad do rezervného fondu 

0,1 0,0 -0,1

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach spolu 26 745,8 12 263,1 -14 482,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

       Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa znížili o 14 482,7 mil. Sk. Znížil sa 

vklad  do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s. o 21 883,4 mil. Sk. V spoločnosti 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava sa znížil vklad do rezervného fondu, 

ktorý organizácia použila na uhradenie straty minulých rokov o 0,1 mil. Sk. O 0,2 mil. Sk sa 

znížil vklad v spoločnosti Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj      

(predtým SARIO a.s.) a o 7 401,0 mil. sa zvýšil vklad  do akciovej spoločnosti Veriteľ a.s. 

vkladom pohľadávky. 

 Okrem majetkových účastí štátu v kapitole Všeobecná pokladničná správa spravovali 

v rámci dlhodobého finančného majetku ostatné rozpočtové kapitoly majetkové účasti štátu 

vo forme vkladov, podielov, akcií a cenných papierov podľa prehľadu uvedeného na 

nasledujúcej strane.  

b) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
 

Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí 

a zrealizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk): 

  

Položka aktív  Stav 
k 31.12.2004 

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

Návratné finančné výpomoci  11 767,0 29 939,1 18 172,1
Zrealizované štátne záruky 15 090,8 14 620,5 -470,3
Osobitná záruka vlády SR 6 319,4 5 719,4 -600,0
Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
spolu 33 177,2 50 279,0 17 101,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

  

V roku 2005 sa návratné finančné výpomoci zvýšili o 18 172,1 mil. Sk. Novo 

poskytnuté v roku 2005 boli v sume 26 582,6 mil. Sk.  

Z bežného účtu splátok návratných finančných výpomocí klienta VPS bola poskytnutá 

návratná finančná výpomoc Obecnému úradu Kechnec v sume 104,4 mil. Sk, Ministerstvu 

pôdohospodárstva na nákup obilia v sume 670,0 mil. Sk.  
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Stav v tis. Sk Stav v tis. Sk Zmena 
KAPITOLY Forma účasti  

 k 1.1.2005  k 31.12.2005 v roku 2005 

ÚRAD  VLÁDY SR  220,0 220,0 0,0 
v tom: SARIO, a.s. akcie 220,0 220,0 0,0 
MINISTERSTVO  ZAHRANIČNÝCH  VECÍ  SR   1 570 871,0 1 570 871,0 0,0 
v tom: Sprava služieb diplomatickému zboru, a.s. akcie 1 570 871,0 1 570 871,0 0,0 
MINISTERSTVO  FINANCIÍ  SR   1 798 234,0 1 795 474,0 -2 760,0 
v tom: Veriteľ, a.s. akcie 1 718 050,0 1 718 050,0 0,0 
          Medzinárodné združenie pre rozvoj - IDA kapitálová účasť 32 007,0 32 007,0 0,0 
          Európska banka pre obnovu a rozvoj kapitálová účasť 48 177,0 45 417,0 -2 760,0 
MINISTERSTVO  ZDRAVOTNÍCTVA  SR   1 718 050,0 1 730 370,0 0,0 
v tom: Veriteľ, a.s. akcie 1 718 050,0 1 718 050,0 0,0 
          BIONT, a.s. akcie 0,0 12 320,0   
MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SR   0,0 8 400,0 8 400,0 
v tom: BIONT, a.s. Bratislava kmeňové akcie 0,0 8 400,0 8 400,0 
MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA  SR   2 698 342,0 2 703 832,0 -510,0 
v tom: ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a.s. v konkurze akcie 80 493,0 80 493,0 0,0 
          SARIO, a.s. Bratislava v likvidácii (SNAZIR, a.s.)* akcie 1 095,0 1 095,0 0,0 
          ARMEX, a.s. Bratislava v likvidácii* akcie 3 600,0 3 600,0 0,0 
          ZTS Dubnica nad Váhom, a.s. v konkurze  akcie 901 564,0 901 564,0 0,0 
          ZTS TEES, a.s. Martin v konkurze akcie 742 080,0 742 080,0 0,0 
          Nový Calex, a.s. Zlaté Moravce v konkurze akcie  510,0 0,0 -510,0
          Transpetrol, a.s. Bratislava akcie 969 000,0 969 000,0 0,0 
          GovCo, a.s. Bratislava   akcie 0,0 6 000,0 6 000,0 
   * spoločnosť bola v roku 2005 ex offo vymazaná z obch. registra, výmaz cenného papiera z evidencie CDCP, a.s. nebol  zatiaľ vykonaný  
MINISTERSTVO  PÔDOHOSPODÁRSTVA  SR   43 262,0 25 901,0 -17 361,0 
v tom: UniBanka, a. s. akcie 43 262,0 25 901,0 -17 361,0 
MINISTERSTVO  DOPRAVY, PÔŚT A  TELEKOM. SR   134 072 430,4 134 293 892,5 189 011,1 
v tom: Slovenské aerolínie, a.s. cenné papiere 683 381,5 62 872,6 -620 508,9 
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          METRO Bratislava, a.s. cenné papiere 156 133,1 156 133,1 0,0 
          Slovak Telecom, a.s cenné papiere 8 849 350,0 8 849 350,0 0,0 
          Poštová banka, a.s. cenné papiere 2 532,0 2 532,0 0,0 
          Dopravná banka, a.s. cenné papiere 20 000,0 20 000,0 0,0 
          Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. cenné papiere 6 300 000,0 6 400 000,0 100 000,0 
          Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. cenné papiere 11 500 000,0 12 100 000,0 600 000,0 
          Slovenská pošta, a.s. cenné papiere 6 456 000,0 6 456 000,0 0,0 
          Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) cenné papiere 7 130 643,0 6 709 643,0 -421 000,0 
          Letisko Košice - Airport Košice, a.s.  cenné papiere 1 752 940,0 2 283 460,0 530 520,0 
          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. cenné papiere 90 025 830,0 90 025 830,0 0,0 
          Letisková spoločnosť Žilina, a.s. cenné papiere 1 260,0 1 260,0 0,0 
          Letisko Poprad - Tatry, a.s. cenné papiere 597 411,0 597 411,0 0,0 
          Letisko Piešťany, a.s. cenné papiere 413 667,0 446 118,0 32 451,0 
          Letisko Sliač, a.s. cenné papiere 25 353,0 25 353,0 0,0 
          Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. cenné papiere 157 929,8 157 929,8 0,0 
MINISTERSTVO OBRANY SR   0,0 160 004,8 160 004,8 
v tom: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. kmeňové akcie 0,0 153 284,8 153 284,8 
          BIONT, a.s. Bratislava kmeňové akcie 0,0 6 720,0 6 720,0 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR   0,0 301 785,0 301 785,0 
v tom: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. cenné papiere 0,0 301 785,0 301 785,0 
ÚRAD PRE NORMAL., METROL.A SKÚŠOBNÍCTVO SR   0,0 1 138 520,0 1 138 520,0 
v tom: BIONT, a.s. Bratislava kmeňové akcie 0,0 1 138 520,0 1 138 520,0 

          Zdroj: Ministerstvo financií 
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Zo štátnych aktív klienta Štátny dlh bola poskytnutá návratná finančná výpomoc 529,4 

mil. Sk mestu Žilina. V súvislosti s realizovanou platbou v sume 25 278,8 mil. Sk 

Československej obchodnej banke, a.s. Praha v súlade s Dohodou o urovnaní medzi 

Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou a.s. zo dňa 10. februára 2005, 

ktorú vláda SR schválila uznesením č. 100 z  9. februára 2005 a pristúpením Slovenskej 

inkasnej, s. r.o. Bratislava k tejto dohode vznikla pohľadávka voči Slovenskej inkasnej, s. r.o. 

Bratislava v sume 25 278,8 mil. Sk, ktorá bola pôvodne zahrnutá medzi návratné finančné 

výpomoci. Na základe nálezu vydaného Medzinárodným strediskom pre riešenie sporov 

z investícií vo Washingtone bola táto pohľadávka v januári 2006 dodatočne preklasifikovaná 

medzi ostatné pohľadávky štátu.  

V roku 2005 sa znížili návratné finančné výpomoci o sumu 8 410,5 mil. Sk. Mesto 

Košice splatilo z návratnej finančnej výpomoci  17,4 mil. Sk, Ministerstvo pôdohospodárstva 

SR 670,0 mil. Sk poskytnutú NFV na nákup obilia, Všeobecná zdravotná poisťovňa 200,0 

mil. Sk.  Z programu znižovania palív a energie boli splatené návratné finančné výpomoci 

v sume 7,9 mil. Sk.  Znížil sa stav pohľadávok voči spoločnosti Veriteľ, a.s. v sume 7 401,0 

mil. Sk, ktoré sa v zmysle rozhodnutí o vložení pohľadávok z návratných finančných 

výpomocí ako nepeňažný vklad vložili do základného imania tejto spoločnosti. Pohľadávka 

voči Slovenským magnezitovým závodom Jelšava sa znížila o 114,0 mil. Sk v súlade 

s uznesením vlády SR č. 1085 zo dňa 25. septembra 2002, kde vláda schválila odpustenie 

záväzku Slovenským magnezitovým závodom, a.s. Jelšava za geologický prieskum v záujme 

Štúdie otvárky ložiska Dúbravský masív. Pohľadávka voči spoločnosti Slovenský 

automotoklub sa znížila o 0,2 mil. Sk  v súlade s rozhodnutím MF SR o trvalom upustení od 

vymáhania pohľadávky. Podrobný prehľad o poskytnutých návratných finančných 

výpomociach podľa príjemcov k 31.12.2005 poskytuje tabuľka č. 1 v závere tejto časti. 

Návratné finančné výpomoci zo zrealizovaných záruk sa  znížili o 470,3 mil. Sk. 

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 347 zo dňa 4. mája 2005 rozhodnutím o trvalom 

upustení od vymáhania pohľadávky štátu v sume 50,0 mil. Sk sa znížila pohľadávka voči 

Slovenskej ovčiarskej spoločnosti, a.s. v likvidácii, nakoľko Krajský súd v Banskej Bystrici  

zamietol návrh na konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok majetku a spoločnosť bola 

vymazaná z Obchodného registra. V súvislosti s vyššie uvedeným uznesením vlády SR bola 

odpísaná pohľadávka  v sume 17,6 mil. Sk spoločnosti Cassovia Technopolis, s.r.o 

v likvidácii Košice rozhodnutím o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, nakoľko 

Krajský súd Košice zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu a spoločnosť bola vymazaná 
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z Obchodného registra. Boli splatené pohľadávky ZVL Dolný Kubín v sume 0,8 mil. Sk, 

ORWEL v sume 1,3 mil. Sk, Šiesta realitná 1,0 mil. Sk, OTF Nižná a.s. v konkurze splatila 

6,0 mil. Sk a Vodohospodárska výstavba splatila 393,6 mil. Sk.  

Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava splatila pohľadávku v súvislosti s osobitnou 

zárukou vlády v sume 600,0 mil. Sk.   

Podrobný prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach podľa 

príjemcov zo zrealizovaných štátnych záruk k 31.12.2005 ako aj podrobný prehľad 

o poskytnutých štátnych zárukách podľa príjemcov je uvedený v tabuľke č.2 a tabuľke č. 3 

v závere tejto časti. 

c)  Pohľadávky SR voči podnikom 

Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok v rámci deblokácií voči iným 

subjektom charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív 
  

Stav k 
31.12.2004 

Stav k 
31.12.2005 

Zmena 
 

Pohľadávky SR voči podnikom 285,6 272,0 -13,6
Agronova - debl. Ruská federácia 29,0 0,0 -29,0
Kimex -  debl. Ruská federácia 69,6 78,0 8,4
INTERGEO - debl.Tanzánia 15,9 15,4 -0,5
CS Trading, Praha - debl.Sýria 9,8 0,0 -9,8
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - debl. 
Mozambik 

24,8 27,8 3,0

DAK MOVA - debl. Egypt 97,8 109,7 11,9
Patria, a.s. Bratislava   13,0 0,0 -13,0
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 14,9 16,7 1,8
Koospol Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 1,5 1,5 0,0
Centrotex Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 7,6 7,3 -0,3
Transakta, a.s. Praha - bárterový obchod v Číne 1,7 1,7 0,0
Družstvo Morava Zlín *       0,0 13,1 13,1
Unicoop s.r.o. *                    0,0 0,6 0,6
Intercoop s.r.o. *                  0,0 0,2 0,2
      
Úroky z omeškania: 5,7 6,3 0,6
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin - debl. Irán 4,5 5,1 0,6
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava - debl. Rumunsko 1,2 1,2 0,0
Spolu pohľadávky a úroky:  291,3 278,3 -13,0

*   vznik pohľadávky vedenej na novozriadenom bartrovom účte v  r. 2005 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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V roku 2005 nenastal žiadny pohyb z titulu splátok pohľadávok, ktoré predstavujú 

súhrn všetkých pohľadávok voči dotknutým podnikateľským subjektom, vzniknutých z titulu 

nesplnenia podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv zo strany subjektov na úseku 

vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu.  

V priebehu roka 2005 prišlo k odčleneniu časti pohľadávky prevzatej od ČSOB, a.s. 

(spravovaná ČSOB, a.s.), evidovanej voči Číne v nekonvertibilnej mene na tri nové bártrové 

účty vedené v nekonvertibilnej mene voči týmto subjektom: Družstvo Morava Zlín, Unicoop 

s.r.o., Intercoop s.r.o.. Pri týchto pohľadávkach došlo len k minimálnemu pohybu,  a  to vo 

výške nedosahujúcej spodnú hranicu v tabuľke použitej menovej jednotky, t.j. 0,1 mil. Sk, 

vplyvom precenenia pohľadávok k 30.12.2005. 

Pri troch pohľadávkach, a to voči Agronove - debl. Ruská federácia, CS Trading, 

Praha – debl. Sýria, Patria, a.s. Bratislava  prišlo k ich zníženiu na nulovú hodnotu z titulu 

upustenia od vymáhania na základe uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa 4. mája 2005 a to 

v celkovej výške 51,8 mil. Sk. 

Pohľadávky SR voči podnikom sa v priebehu roka 2005 celkovo znížili o 13,6 mil. Sk, 

čo ovplyvnili najmä kurzové rozdiely (precenenie pohľadávok k 31.12.2005) a upustenie od 

vymáhania. 

d) Ostatné pohľadávky štátu 

Vývoj stavu ostatných pohľadávok poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):   
  
    

Položka aktív Stav 
k 31.12.2004 

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 11,4 25,8 14,4
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky 1 725,9 1 725,9 0,0
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – penále 2 241,6 2 239,4 -2,2
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – pokuty 179,4 179,9 0,5
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka 
dotácie 20,3 20,3 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV – zastupiteľské úrady 174,4 174,4 0,0
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 18,0 18,0 0,0
Pohľadávka voči M. Ďaďovej - mimosúdne rehabilitácie 0,1 0,0 -0,1
Pohľadávka voči NBS 7,1 0,0 -7,1
Ostatné pohľadávky spolu 4 378,2 4 383,7 5,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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V rámci pohľadávok z rozpočtových príjmov súvisiacich so správou štátnych 

finančných aktív a vstupujúcich do bilancie týchto aktív za klienta Všeobecná pokladničná 

správa a Štátny dlh sú najvyššou položkou  k 31.12.2005  stav úrokov zo zrealizovaných 

záruk k 31.12.2005 v sume  1 725,9 mil. Sk a penále v sume 2 239,4 mil. Sk, stav penále        

z  návratných finančných výpomocí je 4,0 mil. Sk. Stav týchto pohľadávok sa znížil najmä 

znížením pohľadávky voči NBS, ktorá splatila na účet MF SR  pohľadávku v sume 7,1 mil. 

Sk ako splátku zahraničnej pohľadávky Myanmar,  splátkou za mimosúdne rehabilitácie 

v sume 0,1 mil. Sk od fyzickej osoby a boli odpísané penále v sume 2,2 mil. Sk spoločnosti 

Cassovia Technopolis, s.r.o v likvidácii Košice v súvislosti s rozhodnutím o trvalom upustení 

od vymáhania pohľadávky štátu, nakoľko Krajský súd Košice zrušil konkurz vyhlásený na 

majetok úpadcu a spoločnosť bola vymazaná z Obchodného registra.   

V rámci vyrubených pokút sa stav zvýšil o 0,5 mil. Sk, v roku 2005 boli vyrubené 

v rámci tohto bloku nové pokuty v sume 1,0 mil. Sk a splatené v sume 0,5 mil. Sk. 

 

e) Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných obchodov 

 

V rámci tohto druhu pohľadávok má MF SR pohľadávku voči NBS v sume 749,3 mil. 

Sk z pevných termínovaných obchodov s NBS ako kompenzáciu pohľadávky sume 32 541,6 

mil. Sk a záväzku 31 792,3 mil. Sk zo swapovej operácie. 

 

4.3.2. Vývoj štátnych finančných pasív 

Záväzky štátnych finančných pasív tvoria štátny dlh Slovenskej republiky, ktorý 

z hľadiska jeho štruktúry možno rozčleniť na vnútorný a zahraničný dlh. 

Položka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Vnútorný dlh 114 604,0 272 689,0 277 620,0 335 242,0 395 617,5 459 567,1
Zahraničný dlh 109 642,0 94 849,0 110 815,0 105 972,0 128 052,2 93 741,7
Spolu 224 246,0 367 538,0 388 435,0 441 214,0 523 669,7 553 308,8
Index rastu reťaz. 116,6 163,9 105,7 113,6 118,7 105,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

4.3.2.1. Vnútorný dlh 

Položka pasív Stav 
k 31.12.2004

Stav 
k 31.12.2005 Zmena 

Emitované krátkodobé dlhopisy – ŠPP 38 349,3 5 742,1 -32 607,2

Záväzok z emisie ŠPP emitovaných v roku 2005 a 
splatných v r. 2006  0,0 5 742,1 5 742,1
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Záväzok z emisie ŠPP emitovaných v roku 2004 a 
splatných v r. 2005  38 349,3 0,0 -38 349,3

Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 317 017,6 362 800,3 45 782,7
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 1999 0,2 0,2 0,0
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2000 27 784,2 9 846,5 -17 937,8
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2001 103 492,7 102 974,6 -518,1
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2002 23 263,8 21 906,5 -1 357,3
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2003 62 694,7 55 069,9 -7 624,8
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2004 99 782,0 167 029,6 67 247,6
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2005 0,0 5 973,0 5 973,0
Štátne dlhopisy na rehabilitácie  12,4 1,0 -11,4
Iné záväzky - refinančný systém 29 097,8 82 194,6 53 096,8
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 559,2 0,0 -559,2
Všeobecná úverová banka a.s. – VÚB I (SKK) 304,0 0,0 -304,0
Všeobecná úverová banka a.s. – VÚB I (CZK) 113,2 0,0 -113,2
Slovenská sporiteľňa a.s. 142,0 0,0 -142,0

Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠPF PP SR 20,0 0,0 -20,0

UniBanka, a.s. filiálka Bratislava 20,0 0,0 -20,0
Prevzaté záväzky od ŽSR a ŽS. a.s. 10 561,2 8 829,1 -1 732,1
Prevzaté záväzky od ŽS. a.s. voči Unibanke a.s. 1 714,3 1 430,5 -283,8
Prevz. záväzky od ŽS, a.s. voči konzorc. Tatrabanka, 
a.s. 3 000,0 2 443,0 -557,0

Prevzaté záväzky od ŽSR voči VÚB a.s. 5 108,0 4 328,1 -779,9
Prevzaté záväzky od ŽSR voči Tatrabanke a.s. 738,9 627,5 -111,4
Vnútorný štátny dlh spolu 395 617,5 459 567,1 63 949,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Na financovanie priebežného schodku štátneho rozpočtu v roku 2005 sa emitovali 

štátne pokladničné poukážky v celkovej obstarávacej cene 5 724,1 mil. Sk. Akruálne úroky 

k nim k 31.12.2005 predstavujú 18,0 mil. Sk, teda celkový záväzok spojený s emisiou 

štátnych pokladničných poukážok predstavuje 5 742,1 mil. Sk. Ministerstvo financií SR 

splatilo v roku 2005 štátne pokladničné poukážky v ich nominálnej hodnote 38 881,0 mil. Sk 

(1 333,3 mil. Sk úrok, 37 547,7 mil. Sk istina). Počiatočný stav emisií z roku 2004 v sume 

38 349,3 mil. Sk (37 547,7 mil. Sk obstarávacia cena a akruálne úroky v sume 801,6) sa  do 

ich splatnosti  zvýšil o akruálne úroky v sume 531,7 mil. Sk. Medziročne sa znížil záväzok 

z emisií štátnych pokladničných poukážok o 32 607,2 mil. Sk.  

Emisie štátnych dlhopisov, ktoré patria k základným nástrojom kapitálového trhu,  

medziročne zvýšili vnútorný štátny dlh v položke tuzemské dlhopisy o 45 782,7 mil. Sk. 
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Tuzemské štátne dlhopisy boli splatené v sume 25 351,0 mil. Sk a boli vydané nové dlhopisy  

v obstarávacej cene 69 897,0 mil. Sk. Po zohľadnení akruálneho predpisu úrokov, emisného 

ážia a disážia  k 31.12.2005 je záväzok z emisií dlhopisov v tuzemsku 362 800,3 mil. Sk.                                

Stav štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. určených na odškodnenie občanov 

podľa nariadenia vlády SR č. 302/1996 Z.z. a zákona č. 305/1999 Z.z. sa medziročne znížil 

o 11,4 mil. Sk z 12,4 mil. Sk na 1,0 mil. Sk. Ide najmä o doposielanie neprevzatých výplat, 

nakoľko dátum splatnosti týchto dlhopisov bol 31.10.2001 (štátne rehabilitačné dlhopisy I.), 

resp. 30.3.2005 (štátne rehabilitačné dlhopisy II.). 

Vnútorný dlh štátu, ktorý vznikol delimitáciou neuhradených záväzkov  bývalého 

Štátneho fondu cestného hospodárstva SR v sume 559,2 mil. Sk, bol v plnej výške splatený.  

V rámci nových obchodov realizovaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity pri 

zabezpečovaní zdrojov na financovanie priebežného schodku (tzv. refinančný systém) zostal 

v roku 2005  záväzok voči Štátnej pokladnici v sume 79 389,2 mil. Sk a voči Všeobecnej 

úverovej banke, a.s. v sume  2 805,4  mil. Sk. 

Záväzok z úverových vzťahov bývalého Štátneho podporného fondu 

pôdohospodárstva a potravinárstva SR bol na začiatku roka 20,0 mil. Sk. V priebehu  roka 

bola realizovaná splátka istiny tohto úveru v sume 20,0 mil. Sk, čím sa  záväzok splatil. 

  Z prevzatých záväzkoch Železníc Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti, a. s. 

do vnútorného dlhu  sa v priebehu roka  realizovali splátky istín v sume 1 732,1 mil. Sk  

a k 31.12.2005 zostal  záväzok v sume 8 829,1 mil. Sk. 

 
4.3.2.2. Zahraničný dlh 

Položka pasív Stav 
k 31.12.2004 

Stav 
k 31.12.2005  Zmena 

Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 11 790,8 10 043,9 -1 746,9
Pôžička EFSAL od IBRD 7 759,2 7 648,5 -110,7
Pôžička SAL od IBRD 854,9 0,0 -854,9
Pôžička SAL od JEXIM BANK 471,9 236,8 -235,1
Pôžička ERL od IBRD 1 234,3 0,0 -1 234,3
Pôžička ERL od JEXIM BANK 754,0 640,0 -114,0
Pôžička RUK BA od RB RE 104,0 107,5 3,5
Pôžička PRVF od IBRD 35,6 85,8 50,2
Pôžička PRSD od IBRD 26,2 159,0 132,8
Pôžička TEZSS od RB RE 31,8 166,4 134,6
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Pôžička SEKAL od IBRD 484,9 852,7 367,8
Pôžička TAL od IBRD 34,0 146,2 112,2
Pôžička PTĽK/HCTA od IBRD 0,0 1,0 1,0
 
 
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 158,4 153,9 -4,5
Záväzky v nekonvertibilných menách 158,4 153,9 -4,5
Čína 153,0 147,9 -5,1
Irán 5,4 6,0 0,6
Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych 
úverov 99,9 80,6 -19,3

Záväzky VÚ civil – OZO 25,2 24,6 -0,6
Alžírsko ( Trade Servis, bývalý TECHNOPOL ) 25,2 24,6 -0,6
Záväzky - špeciál – úvery 74,7 56,0 -18,7
VÚ špeciál v USD 74,7 56,0 -18,7
Matra Communication – úver 782,8 470,4 -312,4
Tovarový úver 782,8 470,4 -312,4
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 13 878,3 11 897,3 -1 981,0
Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBOR 169,7 119,4 -50,3
Európska investičná banka I – EIB I 97,0 57,6 -39,4
Európska investičná banka II – EIB II 775,9 674,0 -101,9
Európska investičná banka III – EIB III 2 234,7 1 936,7 -298,0
Európska investičná banka IV – EIB IV 1 319,1 1 264,4 -54,7
Kreditanstalt für Wiederaufbau I - KfW I 793,5 557,8 -235,7
Kreditanstalt für Wiederaufbau II – KfW II 908,9 668,8 -240,1
Kreditanstalt für Wiederaufbau III – KfW III 323,3 192,8 -130,5
Credit Suisse First Boston I - CSFB I 4 655,5 4 653,2 -2,3
Credit Suisse First Boston II - CSFB II 554,2 0,0 -554,2
Citibank 620,7 0,0 -620,7
Commerzbank Aktiengesellschaft 485,7 0,0 -485,7
Japan Bank for International Cooperation – JBIC 940,1 1 772,6 832,5
Záväzky vypl. zo zmluvy medzi MF SR a EIB 4 461,5 4 908,3 446,8
 Európská investičná banka - EIB V 504,3 766,2 261,9
 Európská investičná banka - EIB VI 271,6 268,5 -3,1
 Európská investičná banka - EIB VII 3 685,6 3 646,1 -39,5
 Európská investičná banka - EIB VIII 0,0 227,5 227,5
Záv. vypl. z prevzatia úverov od ŽSR a ŽS, a.s. 7 662,2 6 532,3 -1 129,9
Prevz. záv. od ŽSR voči združ. B./Citibank Int.PLC 291,0 0,0 -291,0
Prevz. záv. od ŽSR a Žsp a.s. voči EIB 7 371,2 6 532,3 -838,9
Štátne dlhopisy v zahraničí 89 218,3 59 655,0 -29 563,3
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2000 – EUR 20 393,1 20 294,5 -98,6
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Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2003 – EUR 29 152,0 0,0 -29 152,0

Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2004 – EUR 39 673,2 39 360,5 -312,7
Zahraničný štátny dlh spolu 128 052,2 93 741,7 -34 310,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Zahraničný štátny dlh sa v rámci pôžičiek znížil zo stavu 11 790,8 mil. Sk v priebehu 

roka 2005 o 1 746,9 mil. Sk.  

V roku 2005 boli  prijaté v tomto bloku dlhu nové tranže z už existujúcich pôžičiek 

v sume 1 063,1 mil. Sk. Nová tranža pôžičky bola prijatá na projekt transformácie 

existujúcich zariadení sociálnych služieb v sume 142,1 mil. Sk. Na projekt  technickej pomoci 

modernizácie sektora zdravotníctva bola prijatá nová tranža v sume 129,9 mil. Sk, na projekt  

podpory modernizácie sektora zdravotníctva 579,0 mil. Sk, na projekt riadenia verejných 

financií sa čerpalo 62,8 mil. Sk, na projekt reformy riadenia sociálnych dávok 135,8 mil. Sk, 

na projekt rekonštrukcie Univerzitnej knižnice v Bratislave 13,5 mil. Sk.  

Boli splatené istiny pôžičiek v sume 2 953,5 mil. Sk, istina pôžičky ERL od JBIC 

121,6 mil. Sk, istina pôžičky ERL od IBRD 1 391,5 mil. Sk (pôžička bola predčasne splatená 

a došlo pri nej k prepočtu istiny a následnému vyúčtovaniu), istina pôžičky SAL od JBIC 

236,0 mil. Sk, istina pôžičky SAL od IBRD 972,6 mil. Sk (pôžička bola predčasne splatená 

a došlo pri nej k prepočtu istiny a následnému vyúčtovaniu), istina pôžičky PRVF od IBRD 

11,9 mil. Sk, istina pôžičky TAL od IBRD 16,9 mil. Sk, istina pôžičky SECAL od IBRD 

191,1 mil. Sk, istina pôžičky RUK od RBRE 8,5 mil. Sk, istina pôžičky RBRE transformácia  

existujúcich zariadení sociálnych služieb  v sume 3,4 mil. Sk.   

Po zohľadnení  debetných kurzových rozdielov v sume 27,2 mil. Sk, predpise 

akruálnych úrokov  v sume 97,2 mil. Sk,  prepočte istiny SAL od IBRD, a ERL od IBRD 

v sume 72,6 mil. Sk   a zvýšenia záväzku pôžičky HCTA voči IBRD v súvislosti s poplatkom 

v sume 0,9 mil. SK je stav záväzku z   pôžičiek  k 31.12.2005  10 043,9  mil. Sk. 

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB v nekonvertibilnej mene sa v priebehu roka 

znížili len vplyvom kurzových rozdielov o 4,5 mil. Sk. 

Vládne záväzky voči zahraničiu úvery  sa znížili zo stavu 99,9 mil. Sk na 80,6 mil. Sk. 

Zníženie ovplyvnili realizované splátky v sume 31,9 mil. Sk, zvýšenie kurzové rozdiely 9,8 

mil. Sk a  predpis úrokov v sume 2,8  mil. Sk. 

V rámci záväzku tovarový úver Matra Communication bola splatená istina 313,3 mil. 

Sk a celkový záväzok zo začiatku roka 782,8 mil. Sk sa zvýšil o akruálny predpis úrokov 
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v sume 12,2 mil. Sk a bol znížený okrem  splátky aj o debetné kurzové rozdiely v sume 11,3 

mil. Sk, takže k 31.12.2005 predstavuje 470,4 mil. Sk. 

Stav zahraničných záväzkov z úverov prevzatých po bývalom Štátnom fonde cestného 

hospodárstva SR vo výške 13 878,3 mil. Sk sa v priebehu roka  znížil o 1 981,0 mil. Sk. 

Splátky istín boli v sume 3 299,2 mil. Sk. V priebehu roka boli  čerpané nové tranže v sume 

845,8 mil. Sk.  Po zohľadnení  predpisu akruálnych úrokov v sume 195,3 mil. Sk a debetných 

kurzových rozdielov 282,2 mil. Sk je stav záväzkov k 31.12.2005 11 897,3 mil. Sk. 

V roku 2005 prijalo MF SR nový úver EIB VIII v sume 226,7 mil. Sk a po zohľadnení 

kladných  kurzových rozdielov 0,4 mil. Sk  a predpise akruálnych úrokov v sume 0,5 mil. Sk 

je  jeho stav 227,6 mil. Sk.  Úver EIB VII  v sume 3 685,6 mil. Sk po zohľadnení debetných 

kurzových rozdielov  v sume 90,1 mil. Sk a predpise akruálnych úrokov k 31.12.2005 v sume 

50,5 mil. Sk vykazuje 3 646,1 mil. Sk.  Stav úveru EIB VI v sume 271,6 mil. Sk sa v priebehu 

roka zvýšil o akruálny predpis úrokov v sume 3,5 mil. Sk a znížil o debetné úroky v sume 6,6 

mil. Sk a  ku koncu roka vykazuje stav 268,5 mil. Sk. V rámci úveru EIB V v sume 504,3 

bola čerpaná nová tranža  v sume 261,8 mil. Sk a po zohľadnení debetných kurzových 

rozdielov  9,1 mil. Sk a predpisu akruálnych úrokov 9,2 mil. Sk je stav  záväzku z tohto úveru 

766,2 mil. Sk. 

Úvery vyplývajúce z prevzatia záväzkov od ŽSR a ŽS, a.s. sa znížili zo stavu 7 662,2 

mil. Sk na 6 532,3 mil. Sk. Zníženie ovplyvnili realizované splátky 1 045,2 mil. Sk a kurzové 

rozdiely 182,9 mil. Sk. Zvýšenie spôsobil predpis úrokov v sume 98,2 mil. Sk. 

Záväzok zo štátnych  dlhopisov emitovaných v zahraničí  sa v roku 2005 znížil 

o 29 563,3 mil. Sk. Počiatočný stav 89 218,3 mil. Sk sa  v priebehu roka znížil o splátky istiny 

v sume 29 257,9 mil. Sk, splátky úrokov  v sume 3 503,0 mil. Sk a o 1 349,6 mil. Sk vplyvom 

debetných kurzových a iných zmien. Zvýšil sa o akruálny predpis disážia a rektifikáciu istiny  

v sume 100,5 mil. Sk a o predpis akruálnych úrokov 4 446,7 mil. Sk. Stav záväzku 

k 31.12.2005 predstavuje 59 655,0 mil. Sk. 
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4.4. Tabuľkové prílohy 

Tabuľka č. 1: Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 
spolu s pohľadávkami za penále - zostatok k 31.12.2005 

   v mil. Sk

Položka aktív Stav  k 
31.12.2004 

Stav  k 
31.12.2005 Zmena 

Pohľadávky z poskytnutých NFV a penále 11 771,0 29 943,1 18 172,1

    

a)  Pohľadávky z poskytnutých NFV 11 767,0 29 939,1 18 172,1

Rok 1990 567,0 567,0 0,0

Severoslovenské tehelne a.s. Žilina v likv. 11,9 11,9 0,0

FERRENIT Nitra a.s. 32,5 32,5 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

22,7 22,7 0,0

Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v 
konkurze, Levice 

3,8 3,8 0,0

Strana slobody 0,1 0,1 0,0
ZŤS Nova, a.s. Nová  Dubnica 2,7 2,7 0,0
Bardejovské strojárne, a.s. v konkurze, Bardejov 9,0 9,0 0,0
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice 18,5 18,5 0,0
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 63,5 63,5 0,0
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 105,4 105,4 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze,  Martin 188,0 188,0 0,0
Správa hmotných rezerv  SR 97,5 97,5 0,0
ZŤS  Prakovce, š.p. v likvidácii 11,4 11,4 0,0
Rok 1991 1,6 1,4 -0,2
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 1,0 1,0 0,0
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0,4 0,4 0,0
Slovenský automotoklub 0,2 0,0 -0,2
Rok 1993 114,0 0,0 -114,0
Slovenské magnezitové závody Jelšava 114,0 0,0 -114,0
Rok 1994 0,9 0,9 0,0
Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii 0,9 0,9 0,0
Rok 1996 3,0 3,0 0,0
ZUTE s.r.o. Trnava 3,0 3,0 0,0
Rok 2001 1 175,0 975,0 -200,0
Všeobecná zdravotná poisťovňa 200,0 0,0 -200,0
Železnice SR Bratislava 975,0 975,0 0,0
Rok 2002 502,2 482,6 -19,6
BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou  0,7 0,0 -0,7
Službyt s.r.o. Svidník 1,0 0,0 -1,0
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MIBYT s.r.o. Veľké Kapušany 0,3 0,0 -0,3
Bratislavská energetická, s.r.o. Bratislava 0,2 0,0 -0,2
Mesto Košice 500,0 482,6 -17,4
Rok 2003 5 212,4 6,7 -5 205,7
Veriteľ, a.s. č.8400/2003 - STT  5 200,0 0,0 -5 200,0
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 2,6 1,3 -1,3
Bytenerg, spol. s r.o. Medzilaborce 0,5 0,2 -0,3
ENERGIA, s.r.o. Slavošovce 2,0 1,5 -0,5
RADEN s.r.o. Košice 1,8 0,9 -0,9
TS GEOTHERM, s.r.o. Dolný Kubín 1,7 0,9 -0,8
ALCO Slovakia, a.s. Snina 1,2 0,6 -0,6
ENERGOBYT, spol. s r.o. Humenné 2,6 1,3 -1,3
Rok 2004 4 190,9 1 989,9 -2 201,0
Železnice MF/15683/2004-442 1 162,9 1 162,9 0,0
Žilina  č. MF/4966/2004 827,0 827,0 0,0
Veriteľ, a.s. č. MF/6017/2004-442 2 201,0 0,0 -2 201,0
Rok 2005 0,0 25 912,6 25 912,6
OU Kechnec 0,0 104,4 104,4
Slovenská inkasná, s.r.o./CSOB 0,0 25 278,8 25 278,8
Mesto Žilina 0,0 529,4 529,4
b) Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné 
výpomoci 

4,0 4,0 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

0,1 0,1 0,0

Technické a servisné závody kameňopriemyslu, a.s. v 
konkurze, Levice 

0,0 0,0 0,0

ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 0,9 0,9 0,0
FERRENIT Nitra 1,0 1,0 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 2,0 2,0 0,0
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Tabuľka č. 2: Prehľad pohľadávok z zrealizovaných záruk podľa príjemcov spolu 
s úrokmi a penále – zostatok k 31.12.2005 

 

   v mil. Sk

Položka aktív Stav k 
31.12.2004

Stav k 
31.12.2005 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, úroky,  
penále 25 373,8 24 301,3 -1 072,5
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 21 410,2 20 339,9 -1 070,3
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 144,1 143,1 -1,0
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské Michaľany  27,0 27,0 0,0
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 5 329,8 5 329,8 0,0
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 6 579,3 6 185,7 -393,6
ORWEL, š.p. v likv.  Námestovo 24,3 23,0 -1,3
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo   46,0 46,0 0,0
LUNA, š.p. v likv. Nitra 26,0 26,0 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze  Banská Štiavnica 60,9 60,9 0,0
TOPEX, a.s. v likv. Vranov nad Topľou  25,0 25,0 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 200,0 200,0 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 4,0 4,0 0,0
ZVL-PM, a.s. v konkurze Dolný Kubín 16,0 15,2 -0,8
Cassovia Technopolis, s.r.o. v likv. Košice 17,6 0,0 -17,6
PT, a.s. v konkurze Žilina  1 280,9 1 280,9 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze  Dubnica nad Váhom  473,8 473,8 0,0
Pozemné stavby, š.p.  v likv. Banská Bystrica 101,4 101,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 583,0 583,0 0,0
CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze  Stará Turá 87,5 87,5 0,0
OTF, a.s. v konkurze Nižná 12,2 6,2 -6,0
Slov.ovčiarska spoločnosť, a.s. v likv. Ružomberok 50,0 0,0 -50,0
ZŤS, š.p. v likv. Rimavská Sobota 2,0 2,0 0,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 6 319,4 5 719,4 -600,0
       
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - úroky 1 725,9 1 725,9 0,0
TOPEX, a.s. v likvid. Vranov nad Topľou 12,7 12,7 0,0
Calex, a.s. v konkurze Zlaté Moravce 1 492,3 1 492,3 0,0
PT, a.s. v konkurze Žilina 157,0 157,0 0,0
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské. Michaľany 8,1 8,1 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 7,8 7,8 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 1,7 1,7 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom 19,4 19,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 26,9 26,9 0,0
       
Pohľadávky z  realizovaných štátnych záruk - 
penále  2 237,7 2 235,5 -2,2
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 225,2 225,2 0,0
Cassovia Technopolis, s.r.o. v likv. Košice 2,2 0,0 -2,2
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LUNA, š.p. v likv. Nitra 3,1 3,1 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica 23,2 23,2 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo 51,4 51,4 0,0
Calex, a.s. v konkurze  Zlaté Moravce 1 877,1 1 877,1 0,0
PT, a.s. v konkurze Žilina 55,5 55,5 0,0

 
 

Tabuľka č. 3: Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov  – zostatok k 31.12.2005 

 
Záruky poskytnuté v roku 1993  v mil. Sk
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 13,8 520,4
Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 1,3 49,4
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 
1 

FI Nr.1.6670 Istina EUR 3,8 142,0

Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 
1 

FI Nr.1.6670 Úrok EUR 0,4 13,7

Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina USD 6,8 217,7
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok USD 0,8 26,6
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina PUN 0,0 560,3
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok PUN 0,0 77,9

  1608,0
  

Záruky poskytnuté v roku 1994  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 
2 

54-2927/94 Istina EUR 3,8 145,5

Slovenské telekomunikácie,  a.s. EIB 
2 

54-2927/94 Úrok EUR 0,6 21,0

  166,5
  

Záruky poskytnuté v roku 1996  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Istina USD 200,0 6389,6
Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Úrok USD 14,5 463,2

  6852,8
Záruky poskytnuté v roku 1998  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Slov. zár.a rozv.banka, KfW I *10.9.1998 Istina EUR 4,5 171,1
Slov. zár.a rozv.banka, KfW I. *10.9.1998 Úrok EUR 0,1 5,1

  176,2
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Záruky poskytnuté v roku 1999  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Istina EUR 32,6 1234,1
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Úrok EUR 3,2 122,2

  1356,3
  

Záruky poskytnuté v roku 2000  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Železnice SR, J.P.Morgan 36672,0 Istina EUR 200,0 7569,6
Železnice SR, J.P.Morgan 36672,0 Úrok EUR 32,0 1211,1
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE         36704,0 Istina EUR 30,0 1135,4
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE        36704,0 Úrok EUR 2,3 87,0
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Istina EUR 23,3 883,1
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Úrok EUR 3,5 133,4
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Istina EUR 5,3 198,7
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Úrok EUR 0,4 15,7
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Istina EUR 5,0 189,2
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 36881,0 Úrok EUR 0,6 22,0

  11445,2
  

Záruky poskytnuté v roku 2001  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s. 37253,0 istina SKK  5311,5
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.     c.142196001 úrok SKK  1414,6
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 37253,0 istina SKK  3327,3
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s. c.142196001 úrok SKK  411,3
Most Košická,METRO, a.s.- EIB, 
Luxemb. 

37235,0 istina EUR 45,0 1703,2

Most Košická,METRO, a.s.- EIB, 
Luxemb. 

37235,0 úrok EUR 16,1 608,3

ŽSR - Tatra Banka, a.s. 37046,0 istina SKK  1650,7
ŽSR - Tatra Banka, a.s. 37046,0 úrok SKK  201,1

  14628,0
Záruky poskytnuté v roku 2002   
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, 
a.s. 

37316,0 istina SKK  288,4

Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, 
a.s. 

37316,0 úroky SKK  42,5

ŽSR - Ľudová banka, a.s. 37375,0 istina SKK  2000,0
ŽSR - Ľudová banka, a.s. 37375,0 úroky SKK  342,4
ŽSR - J.P.Morgan 37418,0 istina SKK  6840,0
ŽSR - J.P.Morgan 37418,0 úroky SKK  3224,7
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 37502,0 istina SKK  1396,0
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ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 37502,0 úroky SKK  170,8
ŽSR - ČSOB a.s. 37610,0 istina SKK  2042,0
ŽSR - ČSOB a.s. 37610,0 úroky SKK  321,8

  16668,6
  

Záruky poskytnuté v roku 2003  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-
EIB I. 

37578,0 istina EUR 9,5 359,6

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-
EIB I. 

37578,0 úrok EUR 4,2 159,1

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-
EIB II. 

37578,0 istina EUR 20,5 775,9

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-
EIB II. 

37578,0 úrok EUR 4,3 161,8

  1456,4
  

Záruky poskytnuté v roku 2004  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky

Mena Suma v CM 
k 31.12.2005 

Stav v SKK   
k 31.12.2005

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.- 
NIB 

38036,0 istina EUR 5,0 189,2

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.- 
NIB 

38036,0 úrok EUR 1,2 44,4

  233,6
  

Spolu: SKK  54591,6
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5. Prehľad o stave daňových a colných pohľadávok 

5.1. Prehľad o stave daňových pohľadávok 

Daňové riaditeľstvo SR vedie účtovníctvo pohľadávok, záväzkov a príjmov štátneho 

rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa v pôsobnosti daňových 

orgánov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a príslušnými opatreniami MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

rámcovej účtovej osnove. 

K 31.12.2005 vykazovala daňová správa daňové pohľadávky v celkovej výške 40 563,7 

mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 7 122,6 mil. Sk, resp. o 14,9 %. Súhrnný prehľad 

o stave daňových pohľadávok podľa jednotlivých daní poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk):  

Daň Stav  
k 31.12.2005 

Stav  
k 31.12.2004 Rozdiel 

DPFO zo závislej činnosti -7 101,2 -5 700,5 -1 400,7
DPFO z podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti a z prenájmu 3 194,3 3 887,9 -693,6

Daň z príjmov právnickej osoby 8 992,5 12 678,1 -3 685,6
Dane z príjmov vyberané zrážkou 14,2 42,0 -27,8
Daň z dedičstva a darovania 94,0 45,1 +48,9
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 2 453,3 2 006,4 +446,9
Daň z pridanej hodnoty 29 897,2 31 543,0 -1 645,8
Spotrebná daň z minerálnych olejov 108,9 121,7 -12,8
Spotrebná daň z liehu 2 575,9 2 628,1 -52,2
Spotrebná daň z piva 94,1 96,1 -2,0
Spotrebná daň z vína 65,4 74,1 -8,7
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 13,4 14,7 -1,3
Cestná daň  161,7 249,6 -87,9
 Spolu 40 563,7 47 686,3 -7 122,6

    Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

Na celkový pokles daňových pohľadávok vo výške 7 122,6 mil. Sk malo vplyv: 

     • odpísanie daňových pohľadávok v zmysle § 65 a § 65a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 

v celkovej výške 7 361 mil. Sk. V sume odpísaných daňových pohľadávok je zahrnutá aj výška 

daňových pohľadávok postúpených v roku 2005 zmysle § 65b zákona o správe daní, na základe 

zmluvy uzatvorenej medzi Daňovým riaditeľstvom SR a právnickou osobou so 100 % majetkovou 

účasťou štátu  Slovenskou konsolidačnou, a.s., vo výške 1 032,3 mil. Sk,   

     • poskytnutie úľav zo sankcií v zmysle § 103 zákona o správe daní v sume 142,7 mil. Sk, 

     • odpustenie daňových nedoplatkov v zmysle § 64 zákona o správe daní vo výške 25,9 mil. Sk,   
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     • aktívna činnosť správcov daní  zameraná najmä vymáhanie daňových nedoplatkov,  

     • prihlasovanie daňových pohľadávok do konkurzných konaní. 

Vznik nových daňových pohľadávok na daňových povinnostiach v bežnom roku je   

kompenzovaný znižovaním daňových pohľadávok úkonmi správcu dane. 

Vykazovanie preplatkov na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti je 

ovplyvnené skutočnosťou, že platitelia dane odvedú preddavky na daň a až následne majú 

povinnosť v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka zaslať prehľad o zrazených 

a odvedených preddavkoch. Z tohto dôvodu sú na dani evidované preplatky, keďže predpis 

odvodovej  povinnosti je evidovaný až po spracovaní zaslaných prehľadov. Stav daňových 

pohľadávok  ovplyvnilo  započítanie oddlženia zdravotníckych zariadení vo výške 561 mil. Sk. 

Pokles daňových pohľadávok na dani z príjmov právnických osôb o 3 685,6 mil. Sk a na 

dani z pridanej hodnoty o 1 645,8 mil. Sk súvisí okrem vymáhania daňových nedoplatkov aj s 

odpisovaním daňových nedoplatkov s následkom zániku. Na dani z príjmov právnických osôb sú 

evidované vysoké preplatky z dôvodu  splatnosti preddavku na daň za mesiac december v mesiaci 

január 2006, pričom daňové subjekty poukázali preddavok na daň ešte v roku 2005. 

Nárast daňových pohľadávok na majetkových daniach (dani z dedičstva a darovania a dani 

z prevodu a prechodu nehnuteľností) vo výške 495,8 mil. Sk bol spôsobený zvýšenou aktivitou 

správcov daní pri vyrubovaní daňových povinností za staré roky, ako aj vyrubovaním sankcií. 

5.1.1. Pohľadávky v lehote splatnosti 

         Pohľadávky v lehote splatnosti sú také, pri ktorých správca dane - daňový úrad na základe 

žiadosti daňových subjektov povolil odklad platenia dane alebo platenie tejto dane v splátkach. 

Povolené odklady a splátky, kde lehota na zaplatenie je neskôr ako k 31.12.2005 predstavujú 

sumu  24,7 mil. Sk.  

Prehľad o stave daňových pohľadávok v lehote splatnosti podľa jednotlivých daní 

poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk):  

 

Daň Daňové pohľ. v 
lehote splatnosti 

DPFO  6,0 
DPPO 1,1 
Dane z príjmov vyberané zrážkou 0 
Daň z pridanej hodnoty 17,6 
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Spotrebné dane  0 
Majetkové dane  0 
Cestná daň 0 
 Spolu 24,7 

                          Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

5.1.2. Daňové nedoplatky 

 Daňová správa okrem vedenia  účtovníctva pohľadávok, záväzkov a príjmov štátneho 

rozpočtu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, vedie evidenciu príjmov podľa § 61 

zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov.  Predmetom tejto evidencie je zachytávanie daňových a 

platobných povinností, ich úhrad alebo zániku a z  toho vyplývajúcich daňových nedoplatkov  

a preplatkov.  

Daňovým nedoplatkom je v zmysle § 1a písm. f) cit. zákona  dlžná suma dane po lehote 

splatnosti dane. Zákon definuje v §1a písm. e) cit. zákona aj  pojem daňová pohľadávka, ktorou sa 

rozumie pohľadávka správcu dane  na dani do lehoty splatnosti dane. Daňová správa eviduje 

k 31.12.2005 kumulovaný stav daňových nedoplatkov v celkovej výške 62 690,0 mil. Sk. 

Medziročne sa evidovaný stav daňových  nedoplatkov znížil o 4 741 mil. Sk 

5.2. Prehľad o stave colných pohľadávok 

 Celkový objem colných a daňových pohľadávok za colnú správu dosiahol v roku 2005 

6 415,0 mil. Sk. V medziročnom porovnaní zaznamenal pokles o 1 223,4 mil. Sk (o 16,0 %), ktorý 

bol čiastočne spôsobený postúpením pohľadávok vo výške 701,9 mil. Sk na Slovenskú 

konsolidačnú,  a.s. podľa § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších 

predpisov. Slovenská konsolidačná,  a.s., ako  právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou 

štátu spĺňala všetky podmienky pre postúpenie pohľadávok v zmysle Colného zákona.  

 Prehľad o celkovom stave pohľadávok k 31.12.2005 za jednotlivé colné  úrady je uvedený 

v tabuľke na nasledujúcej strane.   

 Z  prehľadu  vidieť,  že   najvyšší   stav   pohľadávok 2 828,8 mil. Sk vykazuje Colný  úrad  

Nitra, čo predstavuje až 44,1 % z celkových pohľadávok (treba však uviesť, že tu sú vykázané aj 

pohľadávky zaniknutých colných úradov Komárno a Štúrovo).  Naopak,  najnižší stav pohľadávok 

120,8 mil. Sk vykázal Colný úrad Čierna nad Tisou (1,9 % z celkových pohľadávok). 
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Súhrnný prehľad pohľadávok podľa colných úradov k 31. 12. 2005 

Colný úrad 
Pohľadávky 
v zák.  lehote 

splatnosti  

Odklady a 
splátky 

Pohľ. v lehote 
splatnosti 

spolu 

Pohľ. po lehote 
splatnosti 

Ostatné pohľ. 
po lehote 
splatnosti 

Pohľ. po lehote 
splatnosti 

spolu 

Pohľ. bez 
dátumov 

oznámenia dlhu

Pohľadávky 
spolu 

Banská Bystrica 1) 9,2 0,0 9,2 349,4 8,1 357,4 23,5 390,1 

Bratislava 157,2 0,0 157,2 1 025,1 15,8 1 040,9 102,0 1 300,1 

Čierna n/Tisou 23,7 0,1 23,8 71,1 4,8 75,8 21,2 120,8 

Košice 50,4 0,8 51,2 256,8 3,7 260,5 22,4 334,1 

Nitra 2) 14,4 11,1 25,5 2 757,2 7,3 2 764,5 38,8 2 828,8 

Prešov 3) 13,3 0,0 13,3 185,3 3,0 188,3 26,3 227,9 

Trenčín 24,5 0,1 24,6 121,0 0,1 121,2 15,3 161,0 

Trnava 4) 739,5 0,0 739,5 74,9 0,5 75,5 5,4 820,4 

Žilina 5) 4,2 1,4 5,6 220,4 3,6 224,0 2,0 231,6 

SPOLU 1 036,4 13,5 1 049,8 5 061,2 46,9 5 108,2 256,9 6 414,9 

Poznámka: 
1)  zahrnuje pohľadávky za CÚ Banská Bystrica vrátane zaniknutého CÚ Fiľakovo     
2) zahrnuje pohľadávky  CÚ NR vrátane zaniknutých colných úradov: CÚ Komárno a CÚ Štúrovo    
3) zahrnuje pohľadávky CÚ Prešov vrátane zaniknutého CÚ Poprad      
4) zahrnuje pohľadávky CÚ Trnava vrátane zaniknutého CÚ Senica      
5) zahrnuje pohľadávky CÚ Žilina vrátane zaniknutého CÚ Trstená      

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
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5.2.1. Pohľadávky v lehote splatnosti 

 
         Pohľadávky  v  lehote  splatnosti   predstavujú  pohľadávky  v  zákonnej  10 dňovej            

lehote a pohľadávky, pri ktorých  colný úrad na základe žiadosti dlžníka povolil odklad platby 

alebo jej zaplatenie  v splátkach. Stav pohľadávok v lehote splatnosti dosiahol k 31.12.2005 spolu 

1 049,9 mil. Sk, z toho 1 036,4 mil. Sk  v zákonnej 10 dňovej lehote a  splátky sú vo výške 13,5 

mil. Sk.  

5.2.2. Pohľadávky  po  lehote splatnosti 
 

Celková výška pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2005  dosiahla  5 108,1 mil. Sk, 

z toho pohľadávky z colného a daňového konania 5 061,2 mil. Sk a ostatné pohľadávky po lehote 

splatnosti 46,9 mil. Sk (ide napr. o exekučné náklady, poplatky vyberané colnými orgánmi, pokuty 

v priestupkovom konaní, náklady súvisiace s realizáciou tovaru, s dočasne uskladneným tovarom,  

a pod.).  

Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti v roku 2005 a v porovnaní 

s rokom 2004 je nasledovná (v mil. Sk): 

Colné a daňové pohľadávky 2004 2005 Index 

Clo 412,0 278,6 0,68 

Spotrebné dane 867,4 814,8 0,94 

Vyrovnávacie dávky 1,7 1,4 0,83 

Dovozná prirážka 81,9 64,2 0,78 

Daň z pridanej hodnoty 2 485,8 2 178,5 0,88 

Úroky z colného konania 1 603,7 1 497,2 0,93 

Sankcie zo spotrebných daní 26,8 226,5 8,45 

S p o l u 5 479,3 5 061,2 0,92 
                Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

Pokles colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti (s výnimkou sankcií zo 

spotrebných daní tuzemsko, ktoré vykázali nárast) je spôsobený postúpením pohľadávok na 

Slovenskú konsolidačnú, a.s. 

         Na výške colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti  sa podieľajú najmä 

nedoplatky z minulých rokov (1991 – 1993), ako aj z roku 2001 (prihlásenie Calex, a.s. Zlaté  

Moravce  do  konkurzu,  kde  v  rámci   konkurznej  prihlášky  boli  uplatnené  aj  úroky 
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z omeškania vo výške 1 358,0 mil. Sk). Vyšší stav pohľadávok z colného a daňového konania  

(831,0 mil. Sk) v samotnom roku 2005 bol  čiastočne spôsobený nedodržaním platobnej disciplíny 

spoločnosťami v závere minulého roka. Najvyšší stav colných a daňových pohľadávok po lehote 

splatnosti vykázal Colný úrad Bratislava 316,3 mil. Sk (38,1 % z celkového  objemu), naopak,  

najnižší  stav  dosiahol  Colný úrad Čierna nad Tisou (5,3  mil. Sk, resp. 0,6 % z celkového 

objemu).   

         K 31. 12. 2005 colná správa vykazuje pohľadávky bez dátumov oznámenia dlhu v čiastke 

256,9 mil. Sk. 

5.2.3. Zahraničné pohľadávky 

Od 1. 1. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 679/2004  Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon 

č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. Na 

základe tohto zákona a rozhodnutia Ministerstva financií SR delegovalo ministerstvo s účinnosťou 

od 15. 2. 2005 svoju právomoc v oblasti vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných 

pohľadávok na Daňové riaditeľstvo SR a Colné  riaditeľstvo SR.  

Colná správa dostala k 31.12.2005 spolu 88 žiadostí vo veci vymáhania zahraničných 

pohľadávok na Slovensku v celkovej výške 350,0 mil. Sk. Z týchto žiadostí sa v 10 prípadoch  

podarilo  vymôcť  finančné  prostriedky  vo  výške   1,3 mil. Sk  a z  toho 5 prípadov bolo        

k 31.12.2005 úplne ukončených. Vymožené finančné prostriedky boli poukázané na účet 

príslušného zmluvného štátu. 

Na druhej strane colná správa zaslala do štátov Európskej únie 7 žiadostí vo veci vymáhania 

zahraničných pohľadávok za Slovenskú republiku v celkovej výške 79,2 mil. Sk. V hodnotenom 

období sa však finančné prostriedky nevymohli. 

5.2.4. Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti 

         Vymáhanie  pohľadávok  po  lehote splatnosti vykonávajú colné úrady podľa zákona NR SR  

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov.  

         V oblasti vymáhania pohľadávok je hlavnou úlohou colnej správy zabezpečiť čo najvyššiu 

úspešnosť vymáhania pohľadávok a znižovať výšku pohľadávok po lehote splatnosti na čo 

najnižšiu úroveň. Za týmto účelom  colné úrady postupujú vo vymáhaní pohľadávok formou 

pravidelného  zasielania  výziev  deklarantom  a  ručiteľom.   
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         Exekučné útvary a oddelenia ekonomiky a logistiky na jednotlivých colných úradoch 

vykonávali prostredníctvom dožiadaní zisťovanie majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch, 

spolupracovali s peňažnými ústavmi alebo daňovými  úradmi za účelom zistenia finančných 

prostriedkov dlžníka, resp. možnosti úhrady pohľadávky z daňových preplatkov. V ďalšej činnosti 

spolupracovali s registrovými súdmi pri  objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne relevantných 

údajov vyplývajúcich z výpisov obchodných registrov (zmena obchodného mena alebo sídla 

dlžníka, prechod práv a povinností na iný subjekt). Obdobne spolupracovali s Registrom 

obyvateľov SR za účelom zisťovania aktuálnych adries fyzických osôb,  atď.  

         Celkový prehľad o vymáhaní pohľadávok colnej správy a ich účinnosti v roku 2005 vrátane  

porovnania údajov s rokom 2004 je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane. 

Za účelom  vymáhania  pohľadávok  po lehote  splatnosti  uskutočnili colné úrady v roku 

2005 celkom   14  dražieb,  pričom  z   celkovej  dlžnej   sumy 9,7 mil. Sk   bolo   vymožených  

spolu len 1,2 mil. Sk (12,7 % vymáhanej sumy). Túto formu vymáhania nedoplatkov možno 

hodnotiť z pohľadu colnej správy  ako málo efektívnu. 

          Colné úrady realizujú vymáhanie nedoplatkov aj  prihlasovaním  pohľadávok voči dlžníkom 

v konkurznom konaní a v likvidácii. Takto v roku  2005  boli   prihlásené  pohľadávky do 

konkurzu v celkovej výške 7,0 mil. Sk a  voči  dlžníkom v likvidácii  vo  výške 0,2 mil. Sk. Na 

druhej strane  sa pohľadávky v konkurze vysporadúvajú  v pomernej čiastke, to znamená, že nie sú 

uhradené v plnej výške. Podľa evidencie, ktorú colná správa vedie od roku 2002 v prípadoch, kde 

sa konkurzy skončili do roku 2005, boli pohľadávky vykázané vo výške 578,7 mil. Sk a z nich sa 

vymohlo 134,2 mil. Sk (úspešnosť vymáhania bola  23,2 %). Vymoženosť pohľadávok dlžníkov 

v likvidácii  nie je dosahovaná vo výške 100 %, pretože spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie 

skončia v konkurze, resp. konkurz je zamietnutý pre nedostatok majetku. 
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  31.12.2004 31.12.2005
 Formy vymáhania Počet 

vydaných 
rozhodnutí 

Výška 
vymáhaných fin. 

prostriedkov      

Výška 
vymožených fin. 

prostriedkov      

Účinnosť 
vymáhania      

v % 

Počet 
vydaných 

rozhodnutí 

Výška 
vymáhaných fin. 

prostriedkov      

Výška 
vymožených fin. 

prostriedkov      

Účinnosť 
vymáhania      

v %

Colné záložné právo 91 33,5 3,2 9,43% 15 29,5 0,7 2,25% 

Exekučný príkaz na prikázanie pohľ. na 
peňažné prostriedky dlžníkov na účtoch 
vedených v bankách alebo iné pohľ. 

391 39,2 25,8 65,82%  294 13,2 6,1 45,90%

Preúčtovanie nadmerného odpočtu DPH 
dlžníkov 1 0,0 3,1 x  2 0,5 0,0 0,00%

Preúčtovanie z bank. záruk a vinkulácií  2 256 215,9 193,4 89,61% 570 100,1 93,7 93,56% 

Exekučný príkaz na zrážku zo mzdy, inej 
odmeny... 49 36,8 0,6 1,71%  35 17,8 0,6 3,57%

Exekučný príkaz na predaj hnuteľných 
vecí 31 1,3 0,3 21,51%  24 29,7 1,5 5,10%

Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností   4 0,7 0,0 3,49% 5 7,6 2,0 0,00%

Exekučný príkaz na predaj cenných 
papierov 0 0,0 0,0 0,00%  0 0,0 0,0 0,00%

Exekučný príkaz na predaj podniku alebo 
jeho časti 0 0,0 0,0 0,00%  0 0,0 0,0 0,00%

Exek. príkaz na postihnutie majetkového 
práva spojeného s podielom spoločníka 
s.r.o. 

0 0,0 0,0 0,00%  1 0,0 0,0 0,00%

Výzva  3 475 588,9 444,4 75,47% 1 928 427,5 210,9 49,33% 

SPOLU   2 823 327,4 226,4 69,17% 946 198,4 104,6 52,74%

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

                                  
 



  

 

6. Prehľad o poskytnutých úľavách  
 

Podľa zákona č. 511/1992 Zb.  o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov môže správca dane v určených 

prípadoch poskytnúť úľavu na dani, ktorá môže mať formu povoleného odkladu platenia 

dane, resp. daňového nedoplatku, povolenia ich platenia v splátkach, odpustenia  daňových  

nedoplatkov alebo úľav zo sankcií a odpustených sankcií. 

6.1. Úľavy poskytnuté daňovými orgánmi 

6.1.1. Povolené odklady a splátky v roku 2005 
 

V roku 2005 bolo  v zmysle § 59 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na 

základe žiadostí daňových subjektov,  ktoré sa dočasne ocitli v nepriaznivej  finančnej 

situácii, povolených  119 odkladov platenia dane/daňového nedoplatku a v 111 prípadoch 

povolené  platenie  dane/nedoplatku  dane  v splátkach v celkovej výške 149,8 mil. Sk1).   

Podrobnejší prehľad o konkrétnej forme úľavy podľa právnej formy daňových 

subjektov poskytujú nasledujúce údaje (v tis. Sk): 

                                   
Odklad platenia  

dane 
Zaplatenie dane 

 v splátkach Právna forma  
počet suma počet suma 

Fyzické osoby 67 10 177 59 13 677  
Právnické osoby 52 53 050 52 72 862 
Spolu 119 63 227 111 86 539 

            Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR    

V rámci úhrnnej sumy 149,8 mil. Sk boli povolené odklady a splátky v roku 2005 

aktuálne podľa stavu k 31.12.2005, tzn. kde lehota splatnosti odkladu, resp. splátok je dlhšia 

ako 31.12.2005 nasledovne (v tis. Sk): 

                                  
Odklad platenia 

dane 
Zaplatenie dane 

 v splátkach Druh dane 

počet suma počet suma 
Daň z príjmov FO 11 2 191 7 3 836 
Daň z príjmov PO 0 0 4 1 076 
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DPH 21 9 527 11 8 035 
Spotrebné dane 0 0 0 0 
Daň z mot.vozidiel 0 0 0 0 
Majetkové dane 0 0 3 23 
Spolu 32 11 718 25 12 970 

                         Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR    

6.1.2. Odpustené  daňové  nedoplatky 

Nedoplatok na dani podľa § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bol 

odpustený v 839 prípadoch v celkovej výške 25,919 mil. Sk. 

Podrobný prehľad o odpustení nedoplatku konkrétnej dane poskytujú nasledujúce 

údaje (v Sk): 
 

Druh dane Počet 
odpustení Suma  

Daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti 15 583 443 
Daň z príjmu fyzických osôb z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti 118 8 743 282 

Cestná daň  2 16 273 
Daň z dedičstva 55 897 433 
Daň z darovania 47 281 606 
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 550 10 083 652 
Pokuty z daňovej kontroly 23 63 916 
Nepriame dane platné do roku 1992 5 93 333 
Dane z príjmov platné do roku 1992 24 5 156 962 
Spolu 839 25 919 900 

                                  Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR    

6.1.3. Povolené úľavy zo sankcií a odpustené sankcie 

Daňové orgány  v  sledovanom  roku  poskytli úľavu zo sankcií v zmysle § 103 zákona 

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov v 8 099 prípadoch v celkovej výške 142,7 mil. Sk. 

Povolené úľavy a odpustenie sankcií podľa jednotlivých druhov daní dokumentujú údaje 

nasledujúcej tabuľky (v Sk): 
                                                                                                                                                             

Pokuty Zvýšenie dane Penále Úrok Druh dane 
  počet Suma počet suma počet suma počet suma 
DPFO 484 1 317 086 0 0 465 17 518 585 1 4 759
DPPO 52 2 106 413 0 0 103 11 185 681 2 245 681
DPH 234 5 536 173 39 2 601 340 858 35 123 472 7 305 018
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Spotr. dane 2 129 194 1 112 329 0 0 0 0
Daň z motor. 
voz. a cestná 57 89 737 0 0 165 1 082 498 0 0

Daň z dedič. 0 0 0 0 256 1 388 237 0 0
Daň z darov. 0 0 0 0 210 1 852 594 0 0
Daň z PPN 132 467 494 1 1 320 4 245 59 647 712 5 156 031
D. zrušené 0 0 0 0 4 27 596 0 0
Pokuty z DK  776 1 838 235 0 0 0 0 0 0
SPOLU 1 737 11 484 332 41 2 714 989 6 306 127 826 375 15 711 489

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR    
 

6.2. Úľavy poskytnuté colnými orgánmi 

6.2.1. Povolené odklady a splátky v roku 2005 
 

Colné  úrady  evidovali  k  31.12.2005  odklady  a  splátky   pohľadávok  v  celkovej    

výške 13,5 mil. Sk, pričom celá výška zodpovedala splátkam. Štruktúra odkladov a splátok  

v členení  podľa jednotlivých colných úradov a podľa druhu ku dňu 31. 12. 2005 je uvedená 

v nasledovnom prehľade (v mil. Sk)   

Výška pohľadávok colných úradov v lehote splatnosti                    
(odklad platenia a povolenie splátok) k 31. 12. 2005 

Colný úrad CLO SPD DPR DPH Úroky SPOLU 

Čierna n/Tisou 0 0 0 0 0,1 0,1 
Košice 0 0 0 0,7 0,1 0,8 
Nitra 5,1 0 0 6,0 0 11,1 
Trenčín 0 0 0 0,1 0             0,1 
Žilina 0 0 0 1,4 0 1,4 
SPOLU 5,1 0 0   8,2 0,2 13,5 

                   Zdroj: Colné riaditeľstvo SR    
 

6.2.2. Odpustené a vrátené platby 

Colné orgány  odpustili za obdobie január až december 2005 platby v celkovej výške 

14,5 mil. Sk.  Odpustené  platby sa týkali len úrokov 0,5 mil. Sk a sankcií 14,0 mil. Sk. 

V zmysle ustanovení  colných predpisov colné úrady vrátili deklarantom platby vo 

výške 147,7 mil. Sk  a  v zmysle  daňových   predpisov  vrátili   colné   úrady   čiastku 282,4 

mil. Sk.  

Štruktúra odpustených a vrátených platieb celkom a podľa jednotlivých colných 

úradov je uvedená v tabuľkách na nasledujúcich stranách.   
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Odpustená  suma   od  1. 1. 2005  do 31. 12. 2005 (v mil. Sk)

  MF SR CÚ   CR SR     

COLNÝ ÚRAD CLO SPD DPR DPH ÚROKY
SPOLU 
za MF 

SR 
CLO SPD DPR DPH ÚROKY 

Penále, 
pokuty, 
úroky 
podľa 
ZoSD 

SPOLU 
ZA CÚ  CLO SPD DPR DPH ÚROKY

SPOLU 
ZA CR 

SR 

SPOLU 
ZA MF 
SR  + 

CÚ+CR 
SR 

B. Bystrica1) 0 0 0  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,5 0,5 0 0,5
Bratislava   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Čierna n/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0   1,6 1,6 0 1,6
Košice    0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Nitra2) 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,5 6,1 6,6 0 6,6
Prešov3) 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,0 1,0 1,0 0 1,0
Trenčín   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1,5 1,5 0 1,5
Trnava4) 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,0 2,4 2,4 0 2,4
Žilina5) 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,9 0,9 0 0,9

SPOLU 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0,5 14,0 14,5 0 0 0 0 0 0 14,5

                     
Poznámka:  
1) zahrnuje odpustené platby za CÚ Banská Bystrica vrátane zaniknutého CÚ Fiľakovo       

           

   
2) zahrnuje odpustené platby  CÚ NR vrátane zaniknutých colných úradov: CÚ Komárno a CÚ Štúrovo          
3) zahrnuje odpustené platby CÚ Prešov vrátane zaniknutého CÚ Poprad             
4) zahrnuje odpustené platby CÚ Trnava vrátane zaniknutého CÚ Senica             
5) zahrnuje odpustené platby CÚ Žilina vrátane zaniknutého CÚ Trstená            

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
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Vrátená suma od 1.1.2005 do 31. 12. 2005 
  CÚ CR SR    

COLNÝ ÚRAD CLO 
SPD 

podľa 
CZ 

SPD 
podľa 
zo SD 

DPR DPH ÚROKY SPOLU 
ZA CÚ CLO SPD DPR DPH ÚROKY 

SPOLU 
ZA CR 

SR 

SPOLU 
ZA 

CÚ+CR 
SR 

B. Bystrica1) 1,5  0,0 6,3 0,0 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 
Bratislava  4,1 0,3 238,3 0,1 15,6 0,0 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,4 
Čierna n/T 16,8 0,0 3,9 0,0 0,1 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 
Košice  1,8 0,4 6,4 0,0 0,7 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 18,3 
Nitra2) 91,2  0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 107,7 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 108,3 
Prešov3) 1,5  0,0 2,3 0,1 0,6 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
Trenčín  0,2 0,0 4,5 0,0 0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 
Trnava4) 1,1  0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Žilina5) 1,6  0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 

SPOLU   119,8 0,7 282,4 0,2 17,5 0,0 420,6 0,2 0,2 0,0 9,1 0,0 9,5 430,1
 
Poznámka: 
1) zahrnuje odpustené platby za CÚ Banská Bystrica vrátane zaniknutého CÚ Fiľakovo 
2) zahrnuje odpustené platby  CÚ NR vrátane zaniknutých colných úradov: CÚ Komárno a CÚ Štúrovo 
3) zahrnuje odpustené platby CÚ Prešov vrátane zaniknutého CÚ Poprad 
4) zahrnuje odpustené platby CÚ Trnava vrátane zaniknutého CÚ Senica 
5) zahrnuje odpustené platby CÚ Žilina vrátane zaniknutého CÚ Trstená 
 
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 

 



7. Súhrnná správa 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu za rok 2005 

7.1. Úvod 

         Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre 

finančnú kontrolu a vnútorný audit. Táto kompetencia vyplýva z ustanovenia § 3 zákona       

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona                

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov. 

MF SR v zmysle ustanovenia § 3 písm. f) zákona predkladá vláde SR spolu s návrhom 

štátneho záverečného účtu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

a vnútorného auditu. Uvedená povinnosť MF SR je ustanovená zároveň aj v § 29 ods. 2 písm. 

i) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákonom č. 618/2004 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2005 novelizovaný zákon 

o finančnej kontrole a vnútornom audite došlo k niektorým zmenám, týkajúcim sa aj súhrnnej 

správy o výsledkoch finančnej kontroly a vnútorného auditu. Súhrnná správa sa týka len 

následných finančných kontrol a podklady pre jej vypracovanie už nezasielajú MF SR všetky 

orgány verejnej správy, ale len ústredné orgány a správy finančnej kontroly. 

Podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za rok 2005 sú teda ročné správy 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly vypracované v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 

zákona ústrednými orgánmi a správami finančnej kontroly, ako aj ročné správy o činnosti 

vnútorného auditu vypracované útvarmi vnútorného auditu a vnútornými audítormi 

ústredných orgánov podľa § 31a zákona.  

Významnou zmenou v zákone pre výkon následnej finančnej kontroly sú nové 

ustanovenia týkajúce sa súčinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ku 

kontrolovanému subjektu majú zmluvný vzťah dodávateľa výkonov, tovarov alebo služieb. 

Tieto nové ustanovenia umožňujú zamestnancom kontrolného orgánu vykonanie overovacích 

kontrolných úkonov v prípade podozrivých finančných operácií aj v iných subjektoch, 

s ktorými je kontrolovaný subjekt v zmluvnom vzťahu, pričom tieto subjekty sú povinné 

poskytnúť kontrolným orgánom súčinnosť. 

 

 147



V súvislosti so zmenou právnej úpravy rozpočtových pravidiel verejnej správy, 

ustanovenia charakterizujúce verejné prostriedky a orgán verejnej správy boli novelizáciou 

zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite zosúladené so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Ďalšou zmenou v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite v súvislosti 

s novým zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy je doplnenie ustanovení 

týkajúcich sa pôsobnosti MF SR, správ finančnej kontroly a ostatných orgánov verejnej 

správy v oblasti vykonávania následnej finančnej kontroly verejných prostriedkov, nakoľko 

nové rozpočtové pravidlá už kontrolnú pôsobnosť správcov rozpočtových kapitol neupravujú. 

7.2. Následná  finančná  kontrola  verejných   prostriedkov 

Následná finančná kontrola tvorí neoddeliteľnú súčasť systému verejnej vnútornej 

finančnej kontroly, ktorou sa zabezpečuje overovanie objektívneho stavu kontrolovaných 

skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi 

riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. 

Predkladaná správa informuje o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných 

v roku 2005 ústrednými orgánmi, ktoré sú správcami rozpočtovej kapitoly a správami 

finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. V kontrolnej pôsobnosti uvedených orgánov 

verejnej správy je prevažná časť verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov Európskej únie 

a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných 

zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

Vykonávanie následnej finančnej kontroly verejných prostriedkov v roku 2005 vrátane 

kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostriedkov nástrojov predvstupovej pomoci 

(PHARE, SAPARD) bolo zabezpečené príslušnými kontrolnými orgánmi v súlade 

s kompetenciami ustanovenými zákonom.  

Následná finančná kontrola prostriedkov spolufinancovania projektov štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu/ISPA z rozpočtu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu SR  bola 

vykonávaná v zmysle zákona a v súlade s príslušnými nariadeniami ES – nariadením Komisie 

(ES) č. 438/2001 pre štrukturálne fondy, nariadením Komisie (ES) č. 1386/2002 pre Kohézny 

fond.  
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Ročné správy o výsledkoch následných finančných kontrol vypracované ústrednými 

orgánmi a správami finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona obsahujú 

údaje podľa vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch 

finančných kontrol v znení vyhlášky MF SR č. 738/2004 Z. z. 

V súhrnnej správe sú zahrnuté údaje o  následných finančných kontrolách:  

     • prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov SR vykonaných odborom finančnej 

kontroly sekcie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR, útvarmi následnej 

finančnej kontroly ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú 

správcami rozpočtovej kapitoly, SFK Bratislava, SFK Zvolen a SFK Košice, a 

     • prostriedkov spolufinancovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu/ISPA poskytnutých z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu SR vykonaných odborom 

finančnej kontroly prostriedkov EÚ sekcie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF 

SR, útvarmi následnej finančnej kontroly ministerstiev zapojených do implementácie 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vrátane odboru následnej finančnej kontroly 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, 

prostriedkov PHARE a prechodného fondu vykonaných útvarmi následnej finančnej kontroly 

ústredných orgánov štátnej správy ktoré čerpali prostriedky PHARE, prostriedkov SAPARD. 

Ministerstvo financií koordinovalo v roku 2005 v zmysle ustanovenia § 3 a) zákona  

vykonávanie následnej finančnej kontroly s kontrolnými orgánmi prostredníctvom sekcie 

systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR  podľa stanovených kompetencií. 

Koordinácia plánovania a výkonu následných finančných kontrol sa vykonávala podľa Zásad 

koordinácie následnej finančnej kontroly. 

Ministerstvo vykonalo v roku 2005 koordináciu výkonu následných finančných 

kontrol prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov SR s Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky, s ústrednými orgánmi štátnej správy a so  správami finančnej kontroly.    

Následné finančné kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu SR boli vykonané na 

základe Zamerania  kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií SR na rok 2005. 

Ministerstvo vykonávalo v roku 2005 koordináciu výkonu následných finančných 

kontrol prostriedkov spolufinancovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu/ISPA s útvarmi následnej finančnej kontroly ministerstiev zapojených do ich 

implementácie, vrátane odboru následnej finančnej kontroly PPA a so správami finančnej 

kontroly. 
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Minimálne 5 % kontroly vzorky operácií štrukturálnych fondov, minimálne 15 % 

kontroly vzorky projektov Kohézneho fondu/ISPA,  kontroly prostriedkov PHARE 

a Prechodného fondu, prostriedkov SAPARD a vlastných zdrojov ES boli vykonané  podľa 

„Zamerania a plánu následných finančných kontrol prostriedkov ES a ŠR SR určených na 

spolufinancovanie projektov na rok 2005“. 

V roku 2005 vykonali kontrolné orgány celkom 2 589 následných finančných kontrol 

verejných prostriedkov; z toho bolo 2 248 kontrol zameraných na prostriedky štátneho 

rozpočtu a štátnych fondov SR (príloha č. 1) a 341 kontrol na prostriedky EÚ (príloha č. 2 

a 3). Počty kontrol prostriedkov EÚ v členení na jednotlivé fondy a iné nástroje pomoci sú 

nasledovné: 

• prostriedky spolufinancovania projektov štrukturálnych fondov  - 144 kontrol 

• prostriedky spolufinancovania projektov Kohézneho fondu/ISPA -  16 kontrol 

• prostriedky PHARE - 142 kontrol 

• prostriedky SAPARD – 31 kontrol 

• prostriedky Schengenského prechodného fondu - 1 kontrola 

• prostriedky vlastných zdrojov ES - 2 kontroly 

• iné prostriedky zo zahraničia – 5 kontrol 

Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov je  282 383,7 mil. Sk; z nej boli 

prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych fondov SR vo výške 174 526,9  mil. Sk a prostriedky 

EÚ v celkovej výške 107 856,8  mil. Sk. 

Následná finančná kontrola verejných prostriedkov bola zameraná najmä na: 

     • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu v štátnych rozpočtových a príspevkových 

organizáciách, v obciach ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky na výkon prenesenej 

štátnej správy, v podnikateľských subjektoch, 

     • dotácie poskytnuté z verejných prostriedkov,  

     • dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami, 

     • oprávnenosť použitia prostriedkov EÚ, 

     • plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 
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V roku 2005 sa zvýšil počet vykonaných následných finančných kontrol prostriedkov 

EÚ v porovnaní s rokom 2004 v dôsledku  zvýšeného čerpania prostriedkov.  

Na základe uvedených kontrol bolo zistených 6 106 nedostatkov; z tohto počtu sa       

5 490 nedostatkov týka prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov SR a 616 

nedostatkov bolo zistených pri nakladaní s prostriedkami EÚ.  

Porušenie rozpočtovej disciplíny predstavuje sumu celkom 61 900,9 mil. Sk; z toho 

suma 60 827,9 mil. Sk sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov SR a suma 

1 073,0  mil. Sk sa týka prostriedkov EÚ.  

Neefektívne, nehospodárne a neúčinné použitie verejných prostriedkov 

predstavuje sumu celkom 2 727,2 mil. Sk; z toho prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych 

fondov SR predstavujú 2 447,1 mil. Sk a prostriedky EÚ 280,1 mil. Sk. 

Zistené nedostatky sa týkali najmä porušovania zákonov:  

     • č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a č. 523/2004 

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

v znení neskorších predpisov, 

     • č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

    • č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

     • č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

     • č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

     • č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 

Z.z.. - nedostatky sa týkali najmä vykonávania predbežnej finančnej kontroly. 

V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, 

postupovali kontrolné orgány podľa zákona a oznamovali ich orgánom činným v trestnom 

konaní (príloha č. 4). 

7.3. Vnútorný audit 

Z pohľadu zabezpečenia výkonu vnútorného auditu  v ústredných orgánoch treba 

zdôrazniť, že systematizované miesta vnútorných audítorov sú naplnené na 82 %, pričom 

miesta plánované pre vnútorných audítorov vykonávajúcich audit prostriedkov EÚ na 88 %. 

Kvalitu vykonávania vnútorného auditu ovplyvňuje častá fluktuácia vnútorných audítorov 
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a tiež skúseností vnútorných audítorov, kde funkciu vnútorného audítora vykonáva 

v ústredných orgánoch kratšie ako jeden rok takmer jedna tretina vnútorných audítorov. 

Vnútorní audítori  ústredných orgánov plánovali v roku 2005 vykonať spolu 142 

vnútorných auditov, čo oproti roku 2004 bolo o 11 vnútorných auditov viac. V skutočnosti 

však vnútorní audítori v roku 2005 vykonali celkom 151 vnútorných auditov, čo predstavuje 

nárast oproti roku 2004 o 20 vnútorných auditov. Do celkového počtu nie sú započítané 

vnútorné audity vykonané vnútorným audítorom Slovenskej informačnej služby, vzhľadom na 

osobitný režim ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V hodnotenom období bolo celkom vykonaných 20 následných auditov za účelom 

zistenia stavu implementácie navrhnutých odporúčaní z vykonaných vnútorných auditov 

auditovanými subjektami (v roku 2004 to bolo 18 vnútorných auditov). 

Vnútorní audítori navrhli spolu 1 366 odporúčaní, z ktorých auditované subjekty 

zohľadnili 1 153 (84 %), 112 (8 %) odporúčaní nebolo zohľadnených a o akceptácii 101 (8 %) 

odporúčaní nemajú zatiaľ vnútorní audítori informáciu z dôvodu, že ich plnenie bude až 

v roku 2006. 

Z hľadiska auditovaných prostriedkov bolo vykonaných 151 vnútorných auditov, 

z toho 116 vnútorných auditov v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR 

a 35 vnútorných auditov v oblasti implementácie prostriedkov Európskej únie. Počet 

vykonaných vnútorných auditov implementácie prostriedkov Európskej únie je porovnateľný 

s rokom 2004, v ktorom bolo vykonaných 34 vnútorných auditov.  

Vnútorní audítori vykonali v ústredných orgánoch celkom 116 vnútorných auditov 

prostriedkov štátneho rozpočtu. Z celkovo 835 odporúčaní bolo neakceptovaných 62 

odporúčaní, čo predstavuje 7%  a  101 odporúčaní má termín plnenia v roku 2006.  

Najčastejšie zistenia vnútorných audítorov: 

     • nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, 

     • nedodržiavanie zákona o správe majetku štátu, 

     • nedostatky v oblasti vedenia účtovníctva, 

     • nedostatky v oblasti výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, 

     • interné riadiace akty sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

     • nesprávne nakladanie s pohľadávkami, 

     • nezabezpečená rotácia kontrolórov u jedného žiadateľa. 
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Na jednotlivých ministerstvách, ktoré čerpajú prostriedky predvstupových nástrojov 

a povstupového nástroja Prechodný fond, bolo vykonaných celkom 7 vnútorných auditov       

v týchto ústredných orgánoch:  MV SR, MH SR, MVRR SR,ÚV SR, MS SR, MPSVR SR 

a MF SR. Išlo o audity prostriedkov PHARE, Prechodného fondu a v jednom prípade bol 

predmetom auditu Národný fond a Implementačná agentúra ISPA v rámci EDIS-u (Rozšírený 

decentralizovaný implementačný systém). 

Vnútorní audítori navrhli spolu 58 odporúčaní, z ktorých auditované subjekty 96 % 

zohľadnili, 3 % navrhnutých odporúčaní nebolo zo strany auditovaných subjektov 

akceptovaných.                               

Najčastejšie nedostatky zistené pri vnútorných auditoch predvstupových fondov 

a Prechodného fondu: 

     • nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona, 

     • nestanovenie interných postupov pre jednoznačnosť platieb DPH v rámci výdavkov 

akcie, 

     • chýbajúce vyhodnotenie akcie, 

     • nedostatočné finančné riadenie,  

     • nedostatočne účinný kontrolný systém, 

     • účtovné nevysporiadanie majetku PHARE, jeho nedostatočná evidencia, 

     • nevykonanie inventarizácie nehmotného majetku, 

     • odpisovanie majetku získaného z prostriedkov PHARE. 

V roku 2005 vykonali vnútorní audítori spolu 24 auditov so zameraním na prostriedky 

poskytnuté EÚ v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

Vnútorné audity Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  boli vykonané v týchto 

ústredných orgánoch: MF SR, MDPT SR, MH SR, MP SR,  MPSVR SR, MŠ SR, MVRR SR 

a MŽP SR. Vnútorní audítori navrhli celkom 447 odporúčaní, z ktorých bolo len 47 

neakceptovaných.  

Nedostatky zistené  pri vnútorných auditoch ŠF a KF sa týkali najmä: 

     • nedostatočného zabezpečenie oddelenia riadiacich  a platobných funkcií,  

     • nesúladu interných manuálov s platnou legislatívou a s organizačnými poriadkami, 

     • nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme, 

     • neaktuálnych audit trailov, 

     • zlepšenia prístupu do ITMS a vybavenosti zamestnancov výpočtovou technikou, 
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     • nedostatkov v zaškoľovaní zamestnancov, 

     • nedostatkov v zmluvách  pri delegovaní právomocí z RO na SORO, 

     • nedostatkov hlásenia nezrovnalostí, 

     • vo vzdelávaní zamestnancov. 

Taktiež boli vykonané 4 vnútorné audity čerpania ostatných prostriedkov EÚ 

vnútornými audítormi v MK SR, MP SR, MV SR, ÚV SR. Predmetom auditov bol Program 

Plán rozvoja vidieka, Program STREP, Európsky fond pre utečencov ERF a Finančný 

mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. 

Vnútorní audítori navrhli spolu 26 odporúčaní, z ktorých auditované subjekty 96 % 

zohľadnili, pričom len 4 % navrhnutých odporúčaní nebolo akceptovaných zo strany 

auditovaných subjektov.  

Nedostatky zistené   pri vnútorných auditoch ostatných prostriedkov EÚ: 

     • neaktualizácia organizačného poriadku, potreba odstránenia duplicít a jasného 

vymedzenia kompetencií a povinností, 

     • nespracované informácie pre EK o čerpaní prostriedkov ERF, 

     • nie je vypracovaná konečná verzia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, 

     • čerpanie prostriedkov na projekt v rozpore s podmienkami  projektu a s legislatívou, 

     • nesúlad výkonu predbežných kontrol so zákonom, 

     • nedodržanie postupov stanovených v interných manuáloch. 

Vnútorný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre má osobitné postavenie oproti 

vnútornému auditu ústredných orgánov, čo vyplýva z ustanovenia § 40 zákona. Z uvedeného 

dôvodu sú výsledky vnútorného auditu PPA uvádzané osobitne, tzn. ani počty vykonaných 

vnútorných auditov a ani zistenia neboli zahrnuté v predchádzajúcej časti tejto súhrnnej 

správy. 

V priebehu roku 2005 vnútorní audítori odboru vnútorného auditu PPA vykonali 

celkom 18 vnútorných auditov z pôvodne plánovaného počtu 25 vnútorných auditov. Rozsah 

vykonaných auditov však zostal nezmenený, nakoľko naplánované audity sa buď zlúčili alebo 

z dôvodu časového predĺženia výkonu vnútorného auditu nevznikla potreba auditovať tú istú 

oblasť v krátkom časovom období po sebe. Napriek snahe sa nepodarilo obsadiť všetky 

štátnozamestnanecké miesta vnútorných audítorov a preto je kapacita odboru vnútorného 

auditu PPA  naplnená len na 75 %. Ku zlepšeniu kvality a efektívnosti výkonu auditov 

 154



významne prispeli aj  odborné školenia vnútorných audítorov, ktoré sa uskutočnili najmä       

v prvom polroku 2005.  

Predmetom vnútorných auditov boli projekty schválené v rámci Sektorového 

operačného programu  (SOP) Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006, 

predvstupového programu SAPARD  a Plánu rozvoja vidieka na roky 2004 - 2006, 

administrácia prijatých žiadostí na priame podpory a organizáciu trhu, audit bezpečnosti 

informačných technológií (IT), ako aj audit regionálnych pracovísk PPA. Overenie 

hospodárnosti a efektívnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu bolo predmetom auditov 

ročného zúčtovania a odboru prevádzky PPA.  

Vnútorní audítori navrhli spolu 173 odporúčaní, z toho bolo úplne akceptovaných 94 

(54 %) odporúčaní, 27 (16 %) odporúčaní bolo  akceptovaných čiastočne a 52 (30 %) 

odporúčaní nebolo akceptovaných.  

Najvýznamnejšie zistenia z vnútorných auditov PPA: 

     • nedodržiavanie lehoty pre spracovanie žiadosti o platbu, ako aj lehôt pre vyplatenie 

finančných prostriedkov, 

     • nedodržiavanie písomných pracovných postupov pre schvaľovanie projektov, 

     • nedôsledné overovanie skutočností vplývajúcich na oprávnenosť vyplatených 

prostriedkov, 

     • nedostatočná úroveň vnútorného kontrolného systému, 

     • nesúlad hodnotiacich kritérií v SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v Príručke pre 

žiadateľov  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

     • nedostatočné akreditačné kritériá pre vyhodnocovanie a zoraďovanie projektov, 

     • nedôsledná kontrola účelu použitia investícií a miesta realizácie, 

     • neaktuálne splnomocnenie o delegovaní právomoci. 

 

 155



Príloha č. 1    
 Prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych fondov 
  
  (v tis. Sk)

Orgán verejnej správy 
Celkový 

počet 
NFK 

Celková suma 
kontrolovaných 

prostriedkov 

Celkový 
počet 
zistení 

Porušenie 
rozpočt. 

disciplíny 

Neefektívne, 
nehospodár-
ne a neúčin-
né použitie 

Ostatné 
kontrolné 
zistenia 

Úrad vlády SR 8 99 985 436 13 792 0 5 967
Min. zahraničných vecí SR 13 3 480 239 26 0 1 25
Min. obrany SR 58 582 272 1 716 194 679 168 887 34 556
Min. vnútra SR 112 419 015 301 2 995 2 995 113 402
Min. spravodlivosti SR 7 9 298 38 40 0 0
Min. financií SR 68 58 353 943 865 9 071 491 219 739 711 668
Min. životného prostredia SR 37 1 271 876 4 0 0 0
Min. školstva SR 21 922 830 55 15503 152 0
Min. zdravotníctva SR 53 5 515 453 148 30 209 928 252639
Min. práce, soc. vecí a rod. SR 18 101 607 5 90 769 90769 6
Min. kultúry SR 13 223 255 49 1 806 230 4 065
Min. hospodárstva SR 57 1 440 706 32 11 963 0 30
Min. pôdohospodárstva SR 69 1 294 457 62 38 301 1 482 3
         PPA   30 33 865 284 3 1 0 2
Min. výstavby a RR SR 44 409 537 3 69 69 35
Min. dopr.,pôšt a telekom. SR 7 907 339 64 0 0 9700
Úrad geod., kart.a katastra SR 8 38 602 0 0 0 27
Štatistický úrad SR 4 12 630 0 0 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 5 6 000 0 0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0 0 0 0 0 0
Úrad priem. vlastníctva SR 11 418 836 11 0 0 2 206
Úrad pre štátnu službu SR 0 0 0 0 0 0
Úrad pre norm., metrol. a skúš. 2 26 300 0 0 0 0
Protimonopolný úrad 2 1 545 0 0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 9 11 693 3 8  32
Správa št. hmotných rezerv 20 543 060 3 0 0 2 034
SFK Bratislava 806 48 548 561 435 350 872 1329 30

SFK Zvolen 363 11 040 388 687 50 860 
582 1 960 532 176 082913

SFK Košice 403 4 982 189 544 144 823 2 114 223

S p o l u 2248 174 526 900 5490 60 827 903 2 447 115 177 333563 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Príloha č. 2 
Prostriedky Európskej únie 2005 

(v tis. Sk)

Orgán verejnej správy 
Celkový 

počet 
NFK 

Celková suma 
kontrolovaných 

prostriedkov 

Celkový 
počet 
zistení 

Porušenie 
rozpočt. 

disciplíny 

Neefektívne, 
nehospodár-
ne a neúčin-
né použitie 

Ostatné 
kontrolné 
zistenia 

Úrad vlády SR 0 0 0 0 0 0

Min. zahraničných vecí SR 0 0 0 0 0 0

Min. obrany SR 0 0 0 0 0 0

Min. vnútra SR 13 65 919 3 0 0 964

Min. spravodlivosti SR 1 2638 0 0 0 0

Min. financií SR 24 1 476 151 162 17812 111 458

Min. životného prostredia SR 4 49 944 1 0 0 0

Min. školstva SR 4 2 489 0 0 0 0

Min. zdravotníctva SR 0 0 0 0 0 0

Min. práce, soc. vecí a rodiny SR 2 40 704 35 0 0 35

Min. kultúry SR 0 0 0 0 0 0

Min. hospodárstva SR 22 31 197 1 0 0 0

Min. pôdohospodárstva SR 27 564 593 4 1594 1594 1

         PPA 30 101 584 250 3 3 0 2

Min. výstavby a RR SR 11 117 193 53 69 0 53

Min. dopr., pôšt a telekom. SR 3 612 312 3 0 0 0

Úrad geod., kart. a katastra SR 0 0 0 0 0 0

Štatistický úrad SR 3 12630 0 0 0 0

Úrad pre verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0

Úrad jadrového dozoru SR              2 3021 0 0 0 0

Úrad priem. vlastníctva SR 0 0 0 0 0 0

Úrad pre štátnu službu SR 0 0 0 0 0 0

Úrad pre norm., metrol. a skúš. 0 0 0 0 0 0

Protimonopolný úrad 0 0 0 0 0 0

Národný bezpečnostný úrad 0 0 0 0 0 0

Správa št. hmotných rezerv 0 0 0 0 0 0

SFK Bratislava 67 2 615 097 34 10329 0 14

SFK Zvolen 63 353 001 114 944 373 278 400 2 391 272

SFK Košice 65 325 669 203 98784 0 0

S p o l u 341 107 856 808 616 1 072 964 280 105 2 392 799

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Príloha č. 3 
Prehľad o počte kontrol podľa jednotlivých druhov prostriedkov EÚ 

 

Orgán verejnej správy 
Celkový 

počet 
NFK 

PHARE SAPARD ISPA/KF ERDF EAGGF
Scheng. 
prechod. 

fond 
ESF  Iné

Ministerstvo vnútra SR 13 12             1 

Ministerstvo spravodlivosti SR 1 1               

Ministerstvo financií SR 24 6 2 5 6 2 1 1 1  VZ  

Ministerstvo životného prostredia SR 4 2   1 1         

Ministerstvo školstva SR 4 1 3             

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2             2   

Ministerstvo hospodárstva SR 22 20             2 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 27   4     23       

       Pôdohospodárska platobná agentúra 30   21     9       

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 11 7     4         

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 3     3           

Štatistický úrad SR 3 2           1   

Úrad jadrového dozoru SR 2               2 

SFK Bratislava 67 30   4   16   16 1 - TVZ 

SFK Zvolen 63 26 0 3 8 16   10   

SFK Košice 65 35 1     16   13   

S p o l  u 341 142 31 16 19 82 1 43 7 

       Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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Príloha č. 4 

 

 

Oznámenia podané orgánom činným v trestnom konaní v roku 2005 

 

 
 

Z celkového počtu oznámení
Orgán verejnej správy 

Celkový 
počet 

oznámení prostriedky 
EÚ 

prostriedky 
ŠR 

Ministerstvo obrany SR 1 0 1 

Ministerstvo vnútra SR 8 0 8 

Ministerstvo financií SR 1 0 1 

Ministerstvo životného prostredia SR 1 0 1 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 4 1 3 

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 1 0 1 

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií 
SR 1 0 1 

SFK Bratislava 4 1 3 

SFK Zvolen 6 0 6 

SFK Košice 2 0 2 

S p o l u 29 2 27 

    Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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