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I. Výsledky hospodárenia verejného rozpočtu v národnej metodike 
 

1.1. Súhrnná charakteristika hospodárenia verejného rozpočtu za rok 2003 

  
 V roku 2003 bol zaznamenaný výrazný pokrok v náročnom reformnom programe 

vlády zlepšiť fiškálnu transparentnosť a fiškálnu konsolidáciu súbežne s prebiehajúcou daňo-

vou reformou. Úsilie vlády o dosiahnutie náročných fiškálnych zámerov sa odrazilo 

v zostavení komplexného návrhu verejného rozpočtu na rok 2003. Tento rozpočet vychádzal 

z realistického predpokladu ďalšieho ekonomického rastu a vývoja priemernej miery inflácie. 

Zámery verejného rozpočtu na rok 2003 boli primerané z hľadiska strednodobej rozpočtovej 

perspektívy a zároveň rátali s daňovou reformou, schválením legislatívnych noriem 

a reformou výdavkov. Tvorbu verejného rozpočtu pozitívne ovplyvnila taktiež novela zákona 

o rozpočtových pravidlách, v rámci ktorej sa s účinnosťou od 1.1.2003 uplatnila nová rozpoč-

tová klasifikácia. Tú pri zostavovaní návrhov svojich rozpočtov na rok 2003 použili 

v stanovenom rozsahu všetky zložky verejného rozpočtu.  

  Na základe schválených rozpočtov jednotlivých subjektov, ktorých rozpočty tvoria 

verejný rozpočet a kvantifikácie ministerstva financií, sa príjmy a výdavky verejného rozpo-

čtu na  hotovostnom princípe bežného roka rozpočtovali nasledovne (v mil. Sk) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hospodárenie verejného rozpočtu v bežnom roku na hotovostnom princípe sa predpo-

kladalo schodkové, a to vo výške 52 535,2 mil. Sk. Z prognózovaného HDP 1 155,4 mld. Sk 

predstavoval deficit verejného rozpočtu 4,55 %. Prebytkové hospodárenie bežného roku sa 

predpokladalo v rozpočtoch Národného úradu práce 1 654,3 mil. Sk, štátnych fondov 2 800,5 

mil. Sk, Fondu národného majetku SR 914,9 mil. Sk, Sociálnej poisťovne 91,2 mil. Sk a roz-

 
Zložky verejného rozpočtu 

 Rozpočet 2003 
 

 

 Príjmy Výdavky Prebytok (+) 
Schodok (-) 

1. Štátny rozpočet 235 400,0 291 437,2 -56 037,2 
2. Obce 37 370,0 37 370,0 0,0 
3. Vyššie územné celky 8 472,2 8 472,2 0,0 
4. Sociálna poisťovňa 97 626,6 97 535,4 91,2 
5. Zdravotné poisťovne 58 981,2 60 968,2 -1 987,0 
6. Národný úrad práce 11 992,5 10 338,2 1 654,3 
7. Štátne fondy 6 557,6 3 757,1 2 800,5 
8. FNM SR 17 627,8 16 712,9 914,9 
9. Slov. pozemkový fond 428,8 400,7 28,1 
Verejný rozpočet (1.-9.) 474 456,7 526 991,9 -52 535,2 
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počte Slovenského pozemkového fondu 28,1 mil. Sk. S vyrovnaným rozpočtovým hospodá-

rením bežného roka sa uvažovalo v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov. Schodok 

štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe bol stanovený sumou 56 037,2 mil. Sk a schodok 

v rozpočtoch zdravotných poisťovní vo výške 1 987,0 mil. Sk.  

 V roku 2003 neboli do vypracovaného a schváleného návrhu verejného rozpočtu zahr-

nuté viaceré subjekty, ktoré svojím charakterom sú súčasťou sektora verejnej správy a svojimi 

výsledkami ovplyvňujú celkový stav verejných financií SR. Ide o rozpočty príspevkových 

organizácií, verejných vysokých škôl a akciových spoločností Slovenská konsolidačná 

a Veriteľ. Z dôvodu komplexného zhodnotenia stavu verejných financií za rok 2003 sú pred-

metom hodnotenia aj nimi dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia. 

 V skutočnosti dosiahli jednotlivé zložky verejného rozpočtu na hotovostnom princípe 

(t.j. tak, ako boli zostavené v národnej metodike bez prevodov prostriedkov z minulých rokov  

a bez úverových vzťahov) tieto výsledky (v mil. Sk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x)  v stĺpcoch „príjmy“ a „výdavky“ sú uvedené údaje o výnosoch a nákladoch 

 

 Celkový dosiahnutý výsledok hospodárenia verejného rozpočtu bežného roka na hoto-

vostnom princípe predstavuje súhrnný schodok vo výške 49 801,9 mil. Sk. Subjekty rozpoč-

tované v rámci verejného rozpočtu na rok 2003 sa na ňom podieľajú schodkom 54 388,9 mil. 

 
Zložky verejného rozpočtu 

Skutočnosť 2003  

 Príjmy Výdavky Prebytok(+) 
Schodok (-) 

1. Štátny rozpočet 233 071,1 289 044,2 -55 973,2 
2. Obce 61 731,8 63 492,9 -1 761,1 
3. Vyššie územné celky 18 195,2 18 272,8 -77,6  
4. Sociálna poisťovňa 99 403,5 98 138,3 1 265,2 
5. Zdravotné poisťovne 58 573,6 60 953,3 -2 379,7 
6. Národný úrad práce 11 972,8 9 919,8 2 053,0 
7. Štátne fondy 6 773,6 3 825,4 2 948,2 
8. FNM SR 16 764,5 17 232,5 -468,0 
9. Slovenský pozemkový fond 701,7 697,5  4,2 
Rozpočtované zložky verejné-
ho rozpočtu spolu (r.1-9) 507 187,8 561 576,7 -54 388,9 

10. Slovenská konsolidačná, a.s. 1 096,0 976,3 119,7 
11. Verejné vysoké školyx) 10 077,8 10 205,2 -127,4 
12. Veriteľ, a.s.  8 713,0 5 340,5 3 372,5 
13. Príspevkové organizácie  51 102,1 49 879,9 1 222,2 
Nerozpočtované zložky ve-
rejného rozpočtu (r. 10-13) 70 988,9 66 401,9 4 587,0 

Verejný rozpočet celkom  578 176,7 627 978,6 - 49 801,9 
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Sk a subjekty, ktorých rozpočty neboli súčasťou verejného rozpočtu, prebytkom 4 587,0 mil. 

Sk. Schodok verejného rozpočtu tvorí 4,16 % z HDP (podľa predbežného údaja o tvorbe HDP 

v objeme 1 195,8 mil. Sk).  

 Prebytok rozpočtového hospodárenia bol dosiahnutý v rozpočtoch Sociálnej poisťov-

ne, Národného úradu práce, štátnych fondov, Slovenského pozemkového fondu, 

v príspevkových organizácií a v rozpočtoch akciových spoločností Veriteľ a Slovenská kon-

solidačná. Schodkové hospodárenie bolo vykázané v štátnom rozpočte, v rozpočtoch obcí, 

VÚC, zdravotných poisťovní a Fondu národného majetku SR. Stratu zo svojho hospodárenia 

vykázali taktiež verejné vysoké školy. 

 Prezentované skutočné údaje o hospodárení verejného rozpočtu a jeho jednotlivých 

zložiek  vychádzajú z ročných účtovných závierok a účtovných a finančných výkazov za rok 

2003. Tieto údaje sú spracované v metodike zostavenia rozpočtu, to znamená na nekonsolido-

vanej báze. Podrobnejší rozbor dosiahnutých príjmov a výdavkov vo vzťahu k schválenému 

rozpočtu jednotlivých zložiek verejného rozpočtu je obsahom nasledujúcej časti tohto mate-

riálu.  
 

1.2. Hospodárenie jednotlivých zložiek verejného rozpočtu 

  
1.2.1. Štátny rozpočet 

 
Výsledky rozpočtového hospodárenia tejto zložky verejného rozpočtu sú podrobne 

analyzované v prvej knihe. Vyplýva z nich, že úhrnné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 

233 071,1 mil. Sk, výdavky 289 044,2 mil. Sk a schodok 55 973,1 mil. Sk. Skutočne vyká-

zaný schodok je o 64,1 mil. Sk nižší, než bol určený zákonom o štátnom rozpočte na rok 

2003.  

 
1.2.2.  Obce 

 

    Podľa § 29 zákona o rozpočtových pravidlách zostavujú obce rozpočet v členení na 

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

rými sa najmä realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

   Bežné rozpočty obcí schválené mestskými a obecnými zastupiteľstvami predpoklada-

li príjmy 48 206,0 mil. Sk, výdavky 50 333,0 mil. Sk a schodok 2 127,0 mil. Sk.  

 V schválených kapitálových rozpočtoch sa rozpočtovali príjmy 10 375,1 mil. Sk, vý-

davky 15 094, 8 mil. Sk a schodok 4 719,7 mil. Sk. 
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 Finančnými operáciami predpokladali obce v príjmovej časti získať 8 673, 9 mil. Sk, 

a to z prevodov peňažných fondov (3 318,0 mil. Sk), zo splácania domácich a zahraničných  

úverov a pôžičiek (79,8 mil. Sk), z tuzemských úverov (5 271,9 mil. Sk) a zahraničných úve-

rov (4,2 mil. Sk). Výdavky v oblasti finančných operácií sa očakávali v sume 5 272,5 mil. Sk, 

pričom išlo o splácanie istín (5 182,4 mil. Sk) a poskytnuté úvery (90,1 mil. Sk). 

 Zo štátneho rozpočtu boli pre obce schválené finančné transfery v celkovej sume 

7 570,6 mil. Sk, z toho 5 186,5 mil. Sk na bežné výdavky a 2 384,1 mil. Sk na kapitálové vý-

davky.                                                                                         

 Celkové príjmy rozpočtov obcí sa predpokladali vo výške 67 255,0 mil. Sk a dosiahli  

70 323,4 mil. Sk. Z rozpočtovaných výdavkov 70 700,3 mil. Sk sa realizovalo 68 904,5 mil. 

Sk. Hospodárenie obcí  za rok 2003 sa skončilo účtovným prebytkom 1 418,9 mil. Sk. Po 

vylúčení finančných operácií vo výške 8 591,6 mil. Sk z príjmovej časti rozpočtov obcí 

predstavujú príjmy 61 731,8 mil. Sk. Po vylúčení finančných operácií vo výške 5 411,6 

mil. Sk z výdavkovej časti rozpočtov obcí predstavujú výdavky 63 492,9 mil. Sk. Roz-

počtové hospodárenie obcí sa skončilo schodkom 1 761,1 mil. Sk. 

 V medziročnom porovnaní sa skutočne dosiahnuté príjmy obcí za rok 2003 zvýšili 

o 12 833,8 mil. Sk a výdavky o 15 442,1 mil. Sk. Súvisí to s vyšším objemom prijatých gran-

tov a transferov, v ktorých sú zahrnuté dotácie z titulu prechodu kompetencií  z orgánov štát-

nej správy na obce a VÚC v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsob-

ností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. 
 

1.2.2.1. Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí 

 
 V štátnom  rozpočte na rok 2003  boli pre obce schválené celkové dotácie 7 570,6 mil. 

Sk. Rozpočtovými opatreniami sa táto suma zvýšila o 639,2 mil. Sk na 8 209,8 mil. Sk. Išlo 

najmä o posilnenie bežných výdavkov pre úsek školstva a delimitáciu dotácie na kapitálové 

výdavky pre úsek zdravotníctva.  V skutočnosti obce vyčerpali zo štátneho rozpočtu finančné 

prostriedky v celkovej sume 8 178,8 mil. Sk, t.j. 99,6 %. Z nej pripadá na (mil. Sk): 

- výkon samosprávnych  funkcií  obcí                                                                        609,5  

- mestskú verejnú dopravu v mestách Banská Bystrica,        
   Bratislava, Košice, Prešov a Žilina                                                                    1 559,7 

- dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej  
   vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby                                    167,4  

- riešenie individuálnych potrieb  obcí na zabezpečenie ich 
   samosprávnych funkcií                                                                                               76,2  
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- dotácie na účely podľa § 4a ods. 9 zákona č. 194/1990 Zb. 
   v znení neskorších predpisov                                                                                   120,5  

 - výstavbu Mosta Košická                                                                                          600,0  

- matriky                                                                                                                      120,8  

- kultúru                                                                                                                           2,9 

- školstvo                                                                                                                  4 378,4  

- sociálne zabezpečenie                                                                                                493,8  

- zdravotníctvo                                                                                                               49,6 

  Okrem  uvedených  finančných  vzťahov sa obce podieľali na daniach v správe štátu. 

V schválenom rozpočte sa uvažovalo so sumou 10 301,0 mil. Sk, v skutočnosti (podľa údajov 

NBS) obce touto formou dostali celkom 10 436,3 mil. Sk, čo je viac oproti zámeru o 135,3 

mil. Sk. 

  

1.2.2.2. Príjmy a výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

a) Bežný rozpočet 

Hospodárenie bežného rozpočtu ku koncu roku 2003 skončilo prebytkom 1 762,7 mil. 

Sk, keď príjmy dosiahli 51 411,5 mil. Sk a výdavky 49 648,8 mil. Sk. Medziročne je prebytok  

o 229,4  mil. Sk nižší. 

 Úhrnné daňové príjmy bežného rozpočtu 17 798,4 mil. Sk tvoria podiel na dani 

z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov (7 799,2 mil. Sk), podiel 

na dani z príjmu právnických osôb (1 579,1 mil. Sk), daň z nehnuteľností (3 794,0 mil. Sk) 

a domáce dane na tovary a služby (4 626,1 mil. Sk). Rozpočtový zámer sa splnil na 99,5 %. 

 Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu obce vykázali v sume 6 594,0 mil. Sk, čím sa 

rozpočtový zámer prekročil o 14,5 %. Nárast zaznamenali najmä príjmy z vlastníctva majetku 

(skutočnosť 2 468,1 mil. Sk, nárast o 208,2 mil. Sk), administratívne a iné poplatky (2 120,6 

mil. Sk, nárast o 358,2 mil. Sk), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov (203,8 mil. Sk, 

nárast o 35,3 mil. Sk) a iné nedaňové príjmy (1 718,1 mil. Sk, nárast o 234,9 mil. Sk). 

 Z prijatých grantov a transferov vo výške 27 019,1 mil. Sk pripadá 621,9 mil. Sk na 

transfery na samosprávne funkcie, 1 096,9 mil. Sk na verejnú dopravu, 23 649,4 mil. Sk na 

prechod pôsobností v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. a 1 640,6 mil. Sk na ostatné činnosti. 

 V oblasti  výdavkov vynaložili obce na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 18 286,0 mil. Sk a na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 

6 818,7 mil. Sk.             
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 Takmer 33 % z bežného rozpočtu výdavkov (16 221,2 mil. Sk) smerovalo hlavne na 

tovary a ďalšie služby, a to na poplatky za energie a komunikačné služby 7 414,9 mil. Sk, 

ostatné tovary a služby 3 319,0 mil. Sk,  na rutinnú a štandardnú údržbu  2 927,6 mil. Sk, ma-

teriál a služby 1 918,1 mil. Sk a iné. 

 Výdavky na bežné transfery dosiahli 7 427,9 mil. Sk. Z uvedenej sumy sú 3 480,6 mil. 

Sk transfery na rovnakej úrovni, 2 105,0 mil. Sk bežné transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám (z toho 496,8 mil. Sk občianskym združeniam a nadáciám), 1 571,8 mil. 

Sk bežné transfery na rôznej úrovni (z toho 1 333,8 mil. Sk poskytli obce na mestskú verejnú 

dopravu), zvyšok tvoria ostatné transfery. 

Na splácanie úrokov  a ostatné platby súvisiace s úvermi obce použili 895,0 mil. Sk, 

z toho na splácanie úrokov v tuzemsku  706,0 mil. Sk, do zahraničia 179,4 mil. Sk a na ďalšie 

platby súvisiace s úvermi 9,6 mil. Sk.   

 
b) Kapitálový rozpočet 

 Hospodárenie podľa kapitálového rozpočtu sa skončilo schodkom 3 523,9 mil. Sk, 

keď príjmy dosiahli 10 320,3 mil. Sk a výdavky 13 844,2 mil. Sk. 

 Kapitálové príjmy  10 320,3 mil. Sk sú v medziročnom porovnaní o 2 705,3 mil. Sk 

nižšie a vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavujú plnenie na 99,5 %. 

Uvedené  príjmy  obce získali   z  tuzemských  kapitálových   grantov  a transferov 

(7 016,7 mil. Sk), z kapitálových príjmov (3 222,1 mil. Sk, z toho z  predaja pozemkov 

a nehmotných aktív 2 008,4 mil. Sk) , z príjmov zo splácania pôžičiek a predaja majetkových 

účastí (71,8 mil. Sk) a zo zahraničných grantov 9,7 mil. Sk.     

 Z realizovaných kapitálových výdavkov v sume 13 844,2 mil. Sk (plnenie 

k upravenému rozpočtu na 91,7 %) smerovalo 10 338,7 mil. Sk na obstarávanie kapitálových 

aktív, 1 863,6 mil. Sk na kapitálové transfery a 1 641,9 mil. Sk na účasť na majetku.   

Na realizáciu nových stavieb obce vynaložili  takmer 48 % celkových kapitálových 

výdavkov,  t.j. 6 608,9 mil. Sk. Na rekonštrukcie a modernizácie použili 1 944,2 mil. Sk, na 

nákup pozemkov a nehmotných aktív  218,1 mil. Sk, na nákup budov a stavieb 273,3 mil. Sk, 

na  nákup kancelárskych strojov a prístrojov 139,6 mil. Sk a na ostatné výdavky v tejto oblasti 

1 154,6 mil. Sk . 

Kapitálové transfery sumou 1 863,6 mil. Sk tvoria 13,5 % z celkových kapitálových 

výdavkov a smerovali prevažne na zabezpečenie mestskej verejnej dopravy ( 622,2 mil. Sk), 

na regionálny rozvoj (636,2 mil. Sk) a príspevkovým organizáciám (335,6 mil. Sk). 
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Výdavky súvisiace s účasťou na majetku dosiahli 1 641,9 mil. Sk a zaznamenali vý-

razný medziročný nárast o 1 529,9 mil. Sk.    

 
c) Finančné operácie 

 Finančnými operáciami, ako už bolo uvedené, sa vykonávajú prevody z mimoroz-

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

V príjmovej časti rozpočtov obcí dosiahli finančné operácie 8 591,6 mil. Sk a vo výdavkovej 

5 411,6 mil. Sk. 

 Obce prijali úvery za 5 254,2 mil. Sk, čo je oproti roku 2002 o 47,2 mil. Sk menej. V 

rozhodujúcej miere (99,8 %) išlo o tuzemské úvery. Z peňažných fondov obcí sa realizovali 

prevody v sume 3 287,3 mil. Sk a príjmy zo splácania domácich a zahraničných úverov 

a pôžičiek dosiahli  50,1 mil. Sk. 

Vo výdavkovej časti  použili obce na splácanie istín  5 312,7 mil. Sk (medziročne viac 

o 2 651,5 mil. Sk) a poskytli úvery za 98,9 mil. Sk. 

   
1.2.2.3. Výdavky z hľadiska funkčnej klasifikácie 

 
 Súhrnný prehľad výdavkov obcí podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke: 
 

Č. Názov oddielu Čerpanie mil. 
Sk 

Podiel  
v % 

01 Všeobecné verejné služby  19 467,3 28,3 
02 Obrana 6,7 0,0 
03  Verejný poriadok a bezpečnosť 847,3 1,2 
04 Ekonomická oblasť 6 478,7 9,4 
05 Ochrana životného prostredia 5 415,9 7,9 
06 Bývanie a občianska vybavenosť 7 608,2 11,0 
07 Zdravotníctvo 189,3 0,3 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 3 160,6 4,6 
09 Vzdelávanie 23 736,0 34,4 
10 Sociálne zabezpečenie 1 994,5 2,9 
 S p o l u 68 904,5 100,0 

 

01 – Všeobecné verejné služby: prevažná  časť výdavkov (16 777,9 mil. Sk) sa reali-

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

a mestských úradov. Na výdavky súvisiace s transakciami dlhu obcí sa vynaložilo 2 118,5 

mil. Sk, na transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy sa použilo 

135,1 mil. Sk a na ostatné výdavky 435,8 mil. Sk. 
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02 -  Obrana:  výdavky smerovali v plnom rozsahu (6,7 mil. Sk) do financovania ci-

vilnej ochrany.  

 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť: z celkových výdavkov 847,3 mil. Sk sa 741,4 

mil. Sk použilo na policajné služby (obecná polícia) a 101,3 mil. Sk na požiarnu ochranu 

(mestské a dobrovoľné hasičské a záchranné zbory). 

V rámci oddielu 04 – Ekonomická oblasť sa financovali najmä výdavky v oblasti do-

pravy (5 029,0 mil. Sk). Na cestnú dopravu sa vynaložilo 5 021,1 mil. Sk, vodnú dopravu 7,1 

mil. Sk a na ostatné druhy dopravy 0,8 mil. Sk. Vo výdavkoch na cestnú dopravu sú zahrnuté 

aj dotácie na mestskú verejnú dopravu, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v sume      

1 559,7 mil. Sk na bežné a kapitálové výdavky pre mestá Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, 

Prešov a Košice. Tieto prostriedky boli čerpané v plnom rozsahu, t.j. na 100 %. V rámci od-

dielu sa ďalej financovali činnosti na úseku poľnohospodárstva (31,4 mil. Sk), lesníctva (42,0 

mil. Sk), palív a energie (53,8 mil. Sk), ťažby, výroby a výstavby (926,9 mil. Sk), komuniká-

cií (14,4 mil. Sk) a ostatné (381,2 mil. Sk). 

Z celkových výdavkov oddielu 05 – Ochrana životného prostredia sa na zber, pre-

pravu a zneškodňovanie odpadu v skupine Nakladanie s odpadmi použilo 3 704,6 mil. Sk, na 

prevádzku kanalizačných sústav vrátane čistenia odpadových vôd v skupine Nakladanie 

s odpadovými vodami 1 337,8 mil. Sk, na znižovanie znečisťovania ovzdušia 48,0 mil. Sk, na 

ochranu prírody a krajiny 100,9 mil. Sk a na výskum, vývoj v oblasti životného prostredia a 

ochranu životného prostredia inde neklasifikovanú 224,6 mil. Sk. 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť: z celkových výdavkov 7 608,2 mil. Sk sa 

3 152,1 mil. Sk použilo na rozvoj bývania, 1 589,9 mil. Sk na rozvoj obcí, 455,8 mil. Sk na 

zásobovanie vodou, 1 130,8 mil. Sk na verejné osvetlenie obcí a 1 279,6 mil. Sk na výskum, 

vývoj, bývanie a občiansku vybavenosť inde neklasifikovanú. 

Z oddielu 07 – Zdravotníctvo prostriedky smerovali na obstaranie farmaceutických a 

zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a vybavenia (2,0 mil. Sk), na všeobecnú 

a primárnu lekársku zdravotnú starostlivosť a záchrannú zdravotnú službu a iné zdravotné 

služby 58,4 mil. Sk, na ústavnú zdravotnú starostlivosť 33,6 mil. Sk  a na verejné zdravotné 

služby a zdravotníctvo inde neklasifikované 95,3 mil. Sk. 

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

3 160,6 mil. Sk financovali rekreačné a športové služby sumou 1 051,5 mil. Sk, kultúrne služ-

by (divadlá, umelecké súbory, klubové a špeciálne kultúrne zariadenia, odborno-metodické 

zariadenia, knižnice, múzeá, galérie, pamiatková starostlivosť, národnostná kultúra) 1 515,7 
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mil. Sk, vysielacie a vydavateľské služby 191,0 mil. Sk, náboženské a iné spoločenské služby 

330,8 mil. Sk a ostatné kultúrne aktivity 71,6 mil. Sk.  

V rámci výdavkov oddielu 09 – Vzdelávanie obce financovali predškolskú výchovu 

a základné vzdelanie sumou 20 366,1 mil. Sk (v tom predškolská výchova 5 196,8 mil. Sk a 

základné vzdelanie 15 169,3 mil. Sk). Na vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne (zaria-

denia pre záujmové vzdelávanie, centrá voľného času, jazykové školy, zariadenie pre celoži-

votné vzdelávanie) vynaložili 1 340,9 mil. Sk, na služby pridružené ku školám (služby 

v školstve, školské stravovanie, domovy mládeže, strediská služieb škole, zariadenia výchov-

ného poradenstva) 1 995,7 mil. Sk a na ostatné výdavky súvisiace so vzdelávaním 33,3 mil. 

Sk.  

Z úhrnných výdavkov oddielu 10 – Sociálne zabezpečenie v sume 1 994,5 mil. Sk sa 

v jednotlivých skupinách financovali : 

           mil. Sk 

- choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie         178,0  

- staroba (z toho zariadenia sociálnych služieb 1 044,6 mil. Sk)     1 641,4 

- rodina a deti                            58,5  

- nezamestnanosť                    5,7 

- bývanie                     1,8  

- sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                                97,2 

- ostatné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia            11,9  
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV OBCÍ 
ZA ROK 2003 

(v tis. Sk) 
      

 P R Í J M Y Schválený 
rozp. 

Upravený 
rozp. Skutočnosť % k 

upr.rozp. 
A. Daňové príjmy 17 805 613 17 892 553 17 798 414 99,5

  z toho:        
1. Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku 9 357 393 9 354 549 9 378 282 100,3

  z toho:        
  - daň z príjmov fyzických osôb 7 546 064 7 615 481 7 799 148 102,4
    z toho:         
       - zo závislej činnosti a funkčných požitkov 7 546 064 7 615 481 7 799 148 102,4
  -  daň z príjmov právnických osôb 1 811 329 1 739 068 1 579 134 90,8

2. Dane z majetku 3 853 877 3 880 539 3 794 045 97,8
  z toho:        
  -  daň z nehnuteľností 3 853 877 3 880 539 3 794 045 97,8

3. Domáce dane na tovary a služby 4 594 343 4 657 465 4 626 087 99,3
  z toho:        
  -  dane za špecifické služby 3 555 673 3 610 232 3 578 704 99,1

  -  dane z používania tovarov a z povolenia na 
   výkon čin. 1 038 670 1 047 233 1 047 383 100,0

     z toho:        
        -  cestná daň (okrem 134 003) 1 037 839 1 045 880 1 045 730 100,0

B. Nedaňové príjmy 11 115 899 12 217 625 13 103 449 107,3
  v tom:        

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 436 270 2 341 963 2 550 696 108,9
2. Administratívne a iné poplatky a platby 1 647 504 1 762 464 2 120 620 120,3
3. Kapitálové príjmy 2 453 521 3 142 923 3 222 081 102,5
4. Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov 133 233 168 459 203 767 121,0
5. Úroky zo zahr.úverov, pôžičiek a vkladov 696 696 884 127,0
6. Iné nedaňové príjmy 4 444 675 4 801 120 5 005 401 104,3
C. Granty a transfery 23 127 647 31 639 462 34 045 440 107,6

  v tom:        
1. Tuzemské bežné granty a transfery 18 927 525 24 549 831 27 008 890 110,0

  z toho:        
  -  na samosprávne funkcie 587 062 606 245 621 892 102,6
  -  na mestskú verejnú dopravu 1 107 920 1 092 926 1 096 925 100,4

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 4 191 588 7 076 910 7 016 665 99,1
  z toho:        
  -  na mestskú verejnú dopravu 1 089 200 1 089 200 1 089 200 100,0

3.  Zahraničné granty 8 534 12 721 19 885 156,3
   v tom:        
   - bežné 3 280 6 937 10 210 147,2
   - kapitálové 5 254 5 784 9 675 167,3

D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek        
  a z predaja majetkových účastí 153 797 229 268 121 918 53,2
  z toho:        

1. Príjmy z domácich úverov a pôžičiek -  istín 76 524 78 461 48 633 62,0
2. Príjmy zo zahr. úverov a pôžičiek - istín 73 1 350 1 438 106,5
3. Z predaja majetkových účastí 77 200 149 457 71 847 48,1
E. Prijaté úvery 4 003 146 5 276 046 5 254 200 99,6

  v tom:        
1. Tuzemské úvery 3 999 826 5 271 874 5 245 478 99,5
2. Zahraničné úvery 3 320 4 172 8 722 209,1
I PRÍJMY  spolu 56 206 102 67 254 954 70 323 421 104,6
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV OBCÍ 
ZA ROK 2003 

(v tis. Sk) 
     

 V Ý D A V K Y Schválený 
rozp. 

Upravený 
rozp. Skutočnosť % k 

upr.rozp. 
A. Bežné výdavky 44 264 660 50 332 953 49 648 789 98,6
  v tom:       

1. 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vy-
rovnania 15 158 842 17 860 112 18 285 960 102,4

2. 
Poistné a príspevok zamestnáv. do poisťovní a  Ná-
rodného úradu práce 5 495 542 6 523 874 6 818 706 104,5

3. Tovary a ďalšie služby 14 557 094 16 304 011 16 221 230 99,5
4. Bežné transfery 7 992 308 8 706 397 7 427 857 85,3

  z toho:        
       - bežné transfery príspevkovej organizácii 1 816 902 1 964 890 1 894 346 96,4

  
     - bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO a  
       poskyt. zdravot. starostl. 1 924 999 2 135 905 2 104 996 98,6

  
     - dotácie nefinančným subjekt. - PO a FO -  
        podnikateľom, náklady        

  
       na likvidáciu štátnych podnikov a akciových    
       spoločností 199 436 259 030 267 852 103,4

       - bežné transfery na rôznej úrovni  1 757 418 1 810 537 1 571 841 86,8
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 060 874 938 559 895 036 95,4

B. Kapitálové výdavky 10 905 622 15 037 197 12 202 260 81,1
  v tom:        

1. Obstarávanie kapitálových aktív 9 105 098 11 389 083 10 338 680 90,8
2. Kapitálové transfery 1 800 524 3 648 114 1 863 580 51,1

  z toho:        
       - kapitálové transfery na rovnakej úrovni 393 773 390 677 355 134 90,9

  
     - kapitálové transfery jednotlivcom a nezis 
       kovým právnickým osobám 17 941 23 804 20 733 87,1

       - kapitálové transfery nefinančným subjektom 100 742 171 676 145 971 85,0
       - kapitálové transfery na rôznej úrovni  1 288 068 3 061 957 1 341 742 43,8

C. 
Poskyt.úverov a pôžičiek, účasť na majetku a 
splácanie istiny 4 972 051 5 330 118 7 053 457 132,3

  v tom:        
1. Úvery a účasť na majetku 127 654 147 710 1 740 762 1 178,5
2. Splácanie istín   4 844 397 5 182 408 5 312 695 102,5

II VÝDAVKY  spolu 60 142 333 70 700 268 68 904 506 97,5
  Súčet prebytkov obcí (+) 1 673 893 1 267 051 3 282 994   
  Súčet schodkov  obcí (-) -5 610 124 -4 712 365 -1 864 079   

 

 

 

 

 

 

 



 12

Súvaha rozpočtových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2003 
(v tis. Sk) 

     
AKTÍVA / PASÍVA č. Brutto Korekcia Netto

     
Aktíva     

Neobežný majetok 001 270 645 876 49 839 255 220 806 621
Dlhodobý nehmotný majetok                                          002 584 998 322 063 262 935
Dlhodobý hmotný majetok                                            010 247 610 748 49 517 192 198 093 556
Dlhodobý finančný majetok                                            022 22 450 130 0 22 450 130

          Obežný majetok             029 23 319 403 16 299 23 303 104
Zásoby                                                                        030 697 889 241 697 648
Pohľadávky                                                                  038 13 455 784 16 058 13 439 726
z toho: odberatelia                                                      039 270 194 2 293 267 901
           pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových               043 2 780 418 0 2 780 418
           pohľad.z rozpočtov.príjmov daňových a colných               045 1 613 577 1 1 613 576
Finančný majetok                                                        059 8 857 979 0 8 857 979
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            079 258 680 0 258 680
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          085 25 251 0 25 251
Rozpočtové účty                                                           091 0 0 0
Prechodné účty aktív                                                     098 23 820 0 23 820
M a j e t o k  s p o l u                                                  102 293 965 279 49 855 554 244 109 725
     

Pasíva  Účtovné obdobie   
                               Vlastné zdroje krytia majetku                                        103 224 155 267   
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      104 221 410 159   
Výsledok hospodárenia                                                 118 2 745 108   
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       125 0   

Cudzie zdroje 133 19 954 458   
Rezervy                                                                        134 99 268   
Dlhodobé záväzky                                                         135 1 194 434   
z toho: emitované dlhopisy                                              136 436 544   
           dlhodobé zmenky na úhradu                     139 271 700   
           ostatné dlhodobé záväzky                    140 403 514   
Krátkodobé záväzky                                   141 5 076 916   
z toho: dodávatelia                                  142 1 678 228   
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             159 13 572 662   
z toho: dlhodobé bankové úvery                       160 13 141 117   
           krátkodobé bankové úvery                     161 317 217   
           prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé  165 58 987   
           prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé 166 10 949   
Prechodné účty pasívne                                167 11 178   
P a s í v a  c e l k o m                                 172 244 109 725   
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2003 
(v tis. Sk) 

     
  Ukazovateľ Schválený rozp. Skutočnosť % k schválen. rozp. 
 A.  Daňové príjmy 0 0 0,0 
 B.  Nedaňové príjmy 4 220 809 5 866 740 139,0 

 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 008 701 1 264 572 125,4 
 2.  Administratívne a iné poplatky a platby 2 672 137 3 441 882 128,8 
3.  Kapitálové príjmy 63 018 58 837 93,4 
4.  Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 9 381 12 527 133,5 
5.  Iné nedaňové príjmy 467 572 1 088 922 232,9 

 C.  Granty a transfery 2 178 725 2 257 627 103,6 
 1. Tuzemské bežné granty a transfery 2 032 532 2 116 024 104,1 
 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 145 383 140 800 96,8 
 3. Zahraničné granty 810 803 99,1 

 D.  Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 380 1 193 313,9 
 1. Z domácich úverov a pôžičiek - istín 380 1 193 313,9 
 2. Zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 0 0 0,0 

 E.  Prijaté úvery 86 831 90 895 104,7 
         
 I.  PRÍJMY spolu 6 486 745 8 216 455 126,7 
   
 A.  Bežné výdavky 5 855 270 7 458 287 127,4 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 507 034 1 617 756 107,3 
2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce 563 470 585 141 103,8 
3. Tovary a ďalšie služby 3 720 159 4 763 337 128,0 
4. Bežné transfery 44 895 468 874 1 044,4 
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 19 712 23 179 117,6 

 B.  Kapitálové výdavky  498 640 484 313 97,1 
1. Obstarávanie kapitálových aktív 496 240 482 270 97,2 
2. Kapitálové transfery 2 400 2 043 85,1 

 C.  Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny 56 512 61 616 109,0 
1. Úvery a účasť na majetku 270 554 205,2 
2. Splácanie istín 56 242 61 062 108,6 

         
 II.  VÝDAVKY spolu 6 410 422 8 004 216 124,9 
    
 I.-  Prebytok (+), schodok (-)  76 323 212 239 278,1 
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Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2003 
(v tis. Sk) 

     
NÁKLADY / VÝNOSY  Hlavná Podnikateľská          Spolu 

  činnosť činnosť  
     

Náklady Účet    
 1. Spotreba materiálu                                               (501+502+503) 1 829 618 852 401 2 682 019
 2. Predaný tovar                                                                     (504) 48 853 51 228 100 081
 3. Služby                                                         (511+512+513+518) 875 287 199 686 1 074 973
 4. Osobné náklady                                   (521+524+525+527+528) 2 283 985 327 607 2 611 592
 5. Dane a poplatky                                   (531+532+538) 32 636 8 261 40 897
 6. Ostatné náklady                                      (účt.skupina 54) 246 608 50 931 297 539
 7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku    (551) 643 580 114 506 758 086
 8. Zostatková cena predaného dlhod.nehmotn.a dlhod.hmotn.majetku  (552) 57 561 1 222 58 783
 9. Predané cenné papiere a vklady                                           (553) 0 0 0
10. Predaný materiál                                                    (554) 3 120 2 016 5 136
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek           (556+559) 45 360 6 784 52 144
N á k l a d y  c e l k o m 6 066 608 1 614 642 7 681 250
    

Výnosy    
 1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb             (601+602) 3 330 290 1 437 781 4 768 071
 2. Tržby za predaný tovar                                             (604) 60 171 73 827 133 998
 3. Zmena stavu zásob                                 (účt.skupina 61) 1 123 2 039 3 162
 4. Aktivácia                                                 (účt.skupina 62) 57 308 24 026 81 334
 5. Ostatné výnosy                                       (účt.skupina 64) 321 348 39 123 360 471
 6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku      (651+654) 58 963 3 605 62 568
 7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku                   (652) 8 534 386 8 920
 8. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov                 (653) 0 0 0
 9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku                (655) 0 0 0
10. Zúčtovanie zákon. rezerv a zákon. opravných položiek  (656+659) 37 248 10 369 47 617
11. Prevádzkové dotácie                                                  (691) 1 924 594 22 835 1 947 429
V ý n o s y  c e l k o m 5 799 579 1 613 991 7 413 570
    
Výsledok hospodárenia pred zdanením -267 029 -651 -267 680
Daň z príjmov                                                            (591+595) 800 4 191 4 991
Výsledok hospodárenia po zdanení  -267 829 -4 842 -272 671
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Súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2003 (v tis. Sk) 
     

AKTÍVA / PASÍVA č. r. Brutto Korekcia Netto
Aktíva     

Neobežný majetok 001 31 896 671 8 148 526 23 748 145
Dlhodobý nehmotný majetok                                          002 31 282 22 671 8 611
Dlhodobý hmotný majetok                                            010 31 858 248 8 125 855 23 732 393
Dlhodobý finančný majetok                                            022 7 141 0 7 141

 Obežný majetok             029 4 004 175 7 131 3 997 044
Zásoby                                                                        030 292 367 210 292 157
Pohľadávky                                                                  038 2 603 850 7 038 2 596 812
z toho: odberatelia                                                      039 676 384 3 063 673 321
           pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových               043 286 157 302 285 855
           pohľad.z rozpočtov.príjmov daňových a colných               045 0 0 0
Finančný majetok                                                        059 919 591 -117 919 708
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            079 1 340 0 1 340
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          085 394 0 394
Prechodné účty aktív                                                     098 186 633 0 186 633
M a j e t o k  s p o l u                                                  102 35 900 846 8 155 657 27 745 189

Pasíva  Účtovné obdobie   
                            Vlastné zdroje krytia majetku                                         103 24 472 389   
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      104 25 495 568   
Výsledok hospodárenia                                                 118 -1 023 179   
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       125 0   

Cudzie zdroje 133 3 272 800   
Rezervy                                                                        134 54 976   
Dlhodobé záväzky                                                         135 135 906   
z toho: emitované dlhopisy                                              136 0   
           dlhodobé zmenky na úhradu                     139 5 000   
           ostatné dlhodobé záväzky                    140 69 231   
Krátkodobé záväzky                                   141 2 729 653   
z toho: dodávatelia                                  142 687 570   
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             159 260 079   
z toho: dlhodobé bankové úvery                       160 216 197   
           krátkodobé bankové úvery                     161 27 737   
           prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé  165 67   
           prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé 166 7 739   
Prechodné účty pasívne                                167 92 186   
P a s í v a  c e l k o m                                 172 27 745 189   
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1.2.3. Vyššie územné celky 
 
 Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) boli zriadené podľa zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a svoju činnosť 

začali od roku 2002. V zmysle § 29 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravid-

lách v znení neskorších predpisov VÚC zostavujú rozpočet v členení na bežný a kapitálový 

a podľa neho hospodária počas rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.  

 Z rozpočtov VÚC sa v roku 2003 financovali predovšetkým kompetencie na úseku 

kultúry, školstva, sociálnych vecí, dopravy, vlastnej činnosti úradov VÚC a kompetencie, 

ktoré podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky prešli do pôsobnosti VÚC v roku 2003, a to kompeten-

cie na úseku zdravotníctva. V súvislosti s presunom zriaďovateľskej pôsobnosti 

k zdravotníckym zariadeniam z Ministerstva zdravotníctva SR do pôsobnosti VÚC boli deli-

mitované aj finančné prostriedky do rozpočtov VÚC v celkovej sume 510,0 mil. Sk. 

Podľa rozpočtov schválených zastupiteľstvami VÚC sa očakávali:  

a) v rámci bežného rozpočtu príjmy 11 386,1 mil. Sk, výdavky 11 375,9 mil. Sk 

a účtovný prebytok 10,2 mil. Sk,  

b) v rámci kapitálového rozpočtu príjmy aj výdavky v rovnakej sume 1 382,3 mil. Sk. 

Medziročné porovnanie výsledkov rozpočtového hospodárenia VÚC sťažuje skutoč-

nosť, že v roku 2002 sa VÚC len konštituovali, kompetencie prechádzali do ich pôsobnosti 

v jednotlivých etapách a do rozpočtov VÚC boli presúvané len alikvótne čiastky rozpočtov za 

rok 2002 k termínu prechodu kompetencií. Z toho dôvodu sa ďalej neuvádza porovnávanie ku 

skutočnosti roku 2002. 

Schválený rozpočet VÚC na rok 2003 museli v priebehu roka zastupiteľstvá  VÚC 

upravovať z dôvodu pokračovania decentralizácie verejnej správy a vykonaných úprav limi-

tov dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu. V textovej časti sa skutočné plnenie príjmov 

a čerpanie výdavkov hodnotí vo vzťahu k upravenému rozpočtu roku 2003. 

V upravenom bežnom rozpočte sa príjmy rozpočtovali sumou 16 303,3 mil. Sk, vý-

davky 16 277,7 mil. Sk a prebytok sumou 25,6 mil. Sk. V skutočnosti bežné príjmy dosiahli  

16 483,2 mil. Sk, bežné výdavky 16 343,4 mil. Sk a prebytok hospodárenia bežného rozpočtu 

139,8 mil. Sk.  

Upravený kapitálový rozpočet  obsahoval príjmy 1 688,5 mil. Sk, výdavky 1 916,2 

mil. Sk a schodok 227,7 mil. Sk. Skutočné plnenie príjmov kapitálového rozpočtu dosiahlo 

1 712,1 mil. Sk, čerpanie kapitálových výdavkov 1 929,4 mil. Sk a schodok kapitálového roz-
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počtu bol 217,3 mil. Sk. 

Celkové príjmy (bežný i kapitálový upravený rozpočet + finančné operácie) sa 

rozpočtovali sumou 18 213,4 mil. Sk, výdavky 18 196,9 mil. Sk a prebytok hospodárenia 16,5 

mil. Sk. Výsledky rozpočtového hospodárenia charakterizujú celkové dosiahnuté príjmy 

18 425,9 mil. Sk, čerpanie celkových výdavkov v sume 18 276,0 mil. Sk a prebytok hospodá-

renia 149,9 mil. Sk. Po odrátaní finančných operácií z celkovo dosiahnutých príjmov 

a výdavkov sa hospodárenie vyšších územných celkov skončilo schodkom 77,6 mil. Sk. 

 

1.2.3.1. Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom vyšších územných celkov 

a) Dotácie na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov 

 
Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2003 boli schválené dotácie zo štátneho rozpočtu 

SR na činnosť úradov VÚC spolu 546,5 mil. Sk, v tom na bežné výdavky 466,5 mil. Sk a na 

kapitálové výdavky 80,0 mil. Sk. Rozpočtovými opatreniami sa schválené dotácie zvýšili na 

557,1 mil. Sk, z toho 473,3 mil. Sk v bežných výdavkoch a 83,8 mil. Sk v kapitálových vý-

davkoch.  

Z prostriedkov na bežné výdavky sa financovali mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poistných fondov a príspevok Národnému úradu prá-

ce za zamestnancov úradov samosprávnych krajov, prevádzkové výdavky spojené s činnosťou 

úradov a výdavky súvisiace s činnosťou poslancov a zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 

Kapitálovými výdavkami sa zabezpečovala rekonštrukcia objektov, v ktorých sa u-

miestnili úrady samosprávnych krajov, nákup výpočtovej techniky, kancelárskych strojov, 

prístrojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, dopravných prostriedkov a ďalšieho vyba-

venia kapitálového charakteru spojeného s činnosťou týchto úradov. 

 

b) Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na vyššie územné celky a prechod 

kompetencií z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti VÚC 

 
 Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky prešli v roku 2002 do pôsobnosti samosprávnych 

krajov kompetencie na úseku kultúry, dopravy, školstva a sociálnych vecí. Zákonom 

o štátnom rozpočte na rok 2003 boli schválené limity dotácií v celkovej sume 7 445,8 mil. Sk, 

z toho na bežné výdavky 6 399,6 mil. Sk a na kapitálové výdavky 1 046,2 mil. Sk. Na jednot-

livé kompetencie financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu boli schválené limity dotá-
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cií a rozpočtovými opatreniami vykonanými počas roka 2003 upravené takto: 

- doprava: 1 079,5 mil. Sk schválený a upravený limit dotácií na bežné výdavky na pos-

kytnutie bežných transferov dopravcom zabezpečujúcim pravidelnú verejnú autobuso-

vú dopravu, 

- kultúra: schválený limit 946,2 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 778,4 mil. Sk a na 

kapitálové výdavky v sume 167,8 mil. Sk; na základe uznesení vlády SR č. 424 

z 28.5.2003 a č. 696 zo 16.7.2003 (uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na sa-

náciu hradného múru v Trenčíne a na obnovu Národnej kultúrnej pamiatky Národného 

domu v Martine z rezervy vlády SR) a poskytnutím prostriedkov na realizáciu zákona 

o verejnej službe z kapitoly Všeobecná pokladničná správa bol rozpočet upravený na 

981,4 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 795,1 mil. Sk a na kapitálové výdavky 186,3 

mil. Sk, 

- školstvo: schválený limit 2 969,4 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 2 225,0 mil. Sk 

a na kapitálové výdavky 744,4 mil. Sk; rozpočtovými opatreniami bol limit dotácií 

upravený na 3 167,2 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 2 417,5 mil. Sk a na kapitálové 

výdavky 749,7 mil. Sk, 

- sociálne zabezpečenie: schválený limit 2 450,7 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 2 

316,7 mil. Sk a na kapitálové výdavky 134,0 mil. Sk; rozpočtovými opatreniami bol 

limit dotácií upravený na 2 623,2 mil. Sk z toho na bežné výdavky 2 485,8 mil. Sk 

a na kapitálové výdavky 137,4 mil. Sk, 

- zdravotníctvo: podľa zákona č. 416/2001 Z. z. prešla do pôsobnosti VÚC od 1. januára 

2003 zriaďovateľská pôsobnosť k zdravotníckym zariadeniam. Podľa zákona 

o štátnom rozpočte na rok 2003 boli vykonané rozpočtové opatrenia vo vzťahu ku ka-

pitole Ministerstva zdravotníctva SR (viazanie výdavkov) a  kapitole Súhrnný finanč-

ný vzťah k obciam a VÚC a následne k rozpočtom VÚC zvýšením limitu dotácií na 

kapitálové výdavky o 510,0 mil. Sk. 

Dotácie na činnosť úradov samosprávnych krajov a na prenesené kompetencie po vy-

konaných úpravách boli poskytnuté vyšším územným celkom v celkovej sume 8 918,4 mil. 

Sk, z toho na bežné výdavky 7 251,2 mil. Sk a na kapitálové výdavky 1 667,2 mil. Sk.  

 V roku 2003 bola činnosť úradov samosprávnych krajov a prenesené kompetencie 

financované z dotácií zo štátneho rozpočtu a z nedaňových príjmov získaných z činnosti úra-

dov VÚC a z činnosti organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. 
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1.2.3.2. Príjmy a výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

 
a) Bežný rozpočet 

 
 Príjmy bežného rozpočtu vyšších územných celkov za rok 2003 dosiahli 16 483,2 mil. 

Sk, výdavky sa čerpali sumou 16 343,4 mil. Sk a prebytok bežného rozpočtu dosiahol 139,8 

mil. Sk. 

Príjmy bežného rozpočtu tvorili nedaňové príjmy a granty a transfery.  

Nedaňové príjmy (bez príjmov z prevodov z peňažných fondov) boli splnené na 121,8 

%, keď dosiahli 871,5 mil. Sk s absolútnym prekročením upraveného rozpočtu o 156,2 mil. 

Sk.  

V kategórii nedaňových príjmov sú zahrnuté: 

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 19,0 mil. Sk; oproti upravenému rozpočtu boli 

vyššie o 6,1 mil. Sk a dosiahli sa predovšetkým z prenájmu majetku vo vlastníctve VÚC, 

- administratívne a iné poplatky a platby 736,4 mil. Sk; vo vzťahu k upravenému rozpočtu 

je to viac o 103,8 mil. Sk. Konkrétne ide o platby od občanov umiestnených 

v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované služby (432,7 mil. Sk), platby za stravné 

(170,3 mil. Sk), za ubytovacie služby (109,2 mil. Sk), poplatky a platby za opatrovateľskú 

službu (8,2 mil. Sk), poplatky a platby za zápisné a školné (6,1 mil. Sk) a ostatné poplatky 

a služby (9,9 mil. Sk), 

- úroky z domácich úverov a vkladov 96,2 mil. Sk; o 34,0 mil. Sk viac než sa rozpočtovalo,  

- iné nedaňové príjmy 19,9 mil. Sk; oproti upravenému rozpočtu je to viac o 12,3 mil. Sk. 

Ide o príjmy dosiahnuté rozpočtovými organizáciami z podnikateľskej činnosti po zdanení 

(8,6 mil. Sk), vratky (2,5 mil. Sk), dobropisy (2,6 mil. Sk), náhrady poistného plnenia 

a ostatné nedaňové príjmy v sume 6,2 mil. Sk. 

 Z prostriedkov štátneho rozpočtu boli vyšším územným celkom poskytnuté bežné 

transfery v sume 15 611,7 mil. Sk, z toho 7 251,2 mil. Sk z kapitoly Súhrnný finančný vzťah 

k obciam a VÚC. Podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 boli tieto transfery poskytnu-

té na činnosť úradov samosprávnych krajov a v súvislosti so zákonom č. 416/2001 Z. z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

ako dotácia na prenesené kompetencie na úseku dopravy, zdravotníctva, kultúry, školstva a 

sociálnych vecí. Okrem bežných transferov poskytnutých Ministerstvom financií SR boli vyš-

ším územným celkom poskytnuté aj transfery z krajských úradov na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov stredných škôl a školských zariadení 
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a s tým súvisiace odvody do poistných fondov a príspevku Národnému úradu práce a od iných 

orgánov štátnej správy, napr. Ministerstva kultúry SR, Ministerstva životného prostredia SR 

a pod. 

Výdavky bežného rozpočtu boli určené na úhradu miezd, platov, služobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní, na odvody do poistných fondov a príspevku Národnému 

úradu práce, na tovary a ďalšie služby a na bežné transfery. 

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

vyplatilo 4 376,1 mil. Sk, a to zamestnancom úradov vyšších územných celkov, 

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

na to boli realizované úhrady do poistných fondov a príspevky Národnému úradu práce 

v sume 1 645,6 mil. Sk. 

 Na tovary a ďalšie služby sa vynaložilo 2 306,7 mil. Sk, z toho 21,5 mil. Sk na úhradu 

cestovného, 892,8 mil. Sk na úhradu výdavkov za dodávky energií, vody a komunikačné 

služby, 804,8 mil. Sk na nákup materiálu a poskytované služby, 49,8 mil. Sk na dopravné, 

219,7 mil. Sk na rutinnú a štandardnú údržbu, 75,5 mil. Sk na nájomné za prenájom nebyto-

vých priestorov a 242,6 mil. Sk na ostatné tovary a služby.  

 V rámci bežných výdavkov poskytli vyššie územné celky bežné transfery 8 011,6 mil. 

Sk, a to príspevkovým organizáciám 5 514,6 mil. Sk, rozpočtovým organizáciám 1,7 mil. Sk, 

občianskym združeniam a nadáciám 0,2 mil. Sk, neziskovým organizáciám poskytujúcim 

prevažne sociálne služby 448,2 mil. Sk, cirkevným stredným školám a cirkevným školským 

zariadeniam 456,1 mil. Sk, súkromným školám a súkromným školským zariadeniam 481,1 

mil. Sk, cirkvám, cirkevnej charite a ostatným 26,0 mil. Sk. Dotácie nefinančným subjektom 

– právnickým osobám boli poskytnuté v sume 1 083,5 mil. Sk. Ide o dotácie poskytnuté do-

pravcom – právnickým osobám, ktoré zabezpečujú výkony vo verejnom záujme (preprava 

osôb v pravidelnej verejnej autobusovej doprave). Bežné transfery na rôznych úrovniach pos-

kytli vyššie územné celky v sume 0,3 mil. Sk.  

 Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi sa použilo 3,5 mil. Sk. 

 
b) Kapitálový rozpočet 

 
 Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 1 712,1 mil. Sk a výdavky 1 929,4 mil. Sk, čím 

vznikol schodok v sume 217,3 mil. Sk. 

 Na plnení kapitálových príjmov sa podieľali nedaňové príjmy vyšších územných cel-

kov v sume 19,6 mil. Sk z predaja budov, bytov, dopravných prostriedkov a pozemkov vo 
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vlastníctve vyšších územných celkov. 

 Formou kapitálových grantov a transferov získali VÚC spolu 1 692,5 mil. Sk, z toho 

na zriadenie úradov samosprávnych krajov 83,8 mil. Sk, na dotácie na prenesené kompetencie 

1 583,4 mil. Sk a na ostatné 25,3 mil. Sk.  

 Na kapitálové výdavky vynaložili vyššie územné celky spolu 1 929,4 mil. Sk, z toho 

na obstaranie kapitálových aktív 948,4 mil. Sk, na kapitálové transfery 980,1 mil. Sk a 0,8 

mil. Sk na účasť na majetku. 

 Z kapitálových výdavkov v rámci obstarania kapitálových aktív boli realizované pre-

dovšetkým nákupy pozemkov a nehmotných aktív v sume 51,4 mil. Sk,  nákup budov za 

152,7 mil. Sk, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení za 57,2 mil. Sk, dopravných pros-

triedkov 24,6 mil. Sk, prevádzkových prístrojov a zariadení za 55,6 mil. Sk, na realizáciu sta-

vieb a ich technického zhodnotenia sa použilo 558,1 mil. Sk, na modernizácie strojov 

a zariadení 31,7 mil. Sk a na ostatné kapitálové výdavky 17,1 mil. Sk.  

VÚC poskytli kapitálové transfery  príspevkovým organizáciám v celkovej sume 

979,9 mil. Sk a ostatným neziskovým právnickým osobám, občianskym združeniam, nadá-

ciám v sume 0,2 mil. Sk.  

 
c) Finančné operácie 

 
Súčasťou rozpočtov VÚC podľa § 25 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách sú, 

rovnako ako v rozpočtoch obcí, aj finančné operácie VÚC, ktorými sa vykonávajú prevody 

z mimorozpočtových peňažných fondov VÚC a realizujú návratné zdroje financovania a ich 

splácanie.   

V príjmovej časti finančných operácií boli vykonané prevody z peňažných fondov 

VÚC v celkovej sume 77,1 mil. Sk a prijaté tuzemské úvery 153,6 mil. Sk, takže príjmy z 

finančných operácií dosiahli spolu 230,7 mil. Sk. V rámci výdavkovej časti finančných operá-

cií sa realizovali výdavky 0,2 mil. Sk na poskytovanie úverov a 3,0 mil. Sk na splácanie istiny 

prijatých úverov.  

 
1.2.3.3. Výdavky z hľadiska funkčnej klasifikácie 

 
Čerpanie výdavkov rozpočtov VÚC podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

je uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

 



 22

Č. Názov oddielu Čerpanie mil. 
Sk 

Podiel  
v % 

01 Všeobecné verejné služby 778,7 4,3 
04 Ekonomická oblasť 1 189,8 6,5 
06  Bývanie a občianska vybavenosť 3,9 0,0 
07 Zdravotníctvo 527,9 2,9 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 959,9 5,3 
09 Vzdelávanie 11 443,2 62,5 
10 Sociálne zabezpečenie 3 372,6 18,5 
 S p o l u 18 276,0 100,0 

 
 

V oddieli 01 – Všeobecne verejné služby sa realizovali výdavky súvisiace 

s činnosťou úradov samosprávnych krajov. V rámci bežných výdavkov sa spolu 512,4 mil. Sk 

použilo na vyplatenie mzdových prostriedkov zamestnancom úradov samosprávnych krajov 

(202,4 mil. Sk), na odvody do poistných fondov a príspevku Národnému úradu práce (71,7 

mil. Sk), na výdavky súvisiace s prevádzkou úradov samosprávnych krajov a s činnosťou pos-

lancov a zastupiteľstiev (223,6 mil. Sk), na poskytnutie bežných transferov (11,2 mil. Sk) a na 

splátky úrokov (3,5 mil. Sk). 

 Z kapitálových výdavkov v sume 263,1 mil. Sk sa realizovali predovšetkým nákupy 

spojené s vybavením úradov samosprávnych krajov (nákupy výpočtovej techniky, softvérov, 

licencií, kancelárskej techniky, vybavenia kancelárií, osobných motorových vozidiel, teleko-

munikačnej techniky a ďalšie nákupy spojené s ich činnosťou, ako aj výdavky súvisiace 

s vykonaním rekonštrukčných prác objektov, v ktorých sú umiestnené úrady samosprávnych 

krajov). 

 V rámci výdavkov úradov samosprávnych krajov bolo vynaložených spolu 775,5 mil. 

Sk. 

04 - Ekonomická oblasť – celkové výdavky vynaložené v tomto oddieli dosiahli 

1 189,8 mil. Sk, z toho bežné výdavky 1 182,6 mil. Sk a kapitálové výdavky 7,2 mil. Sk 

(školské majetky a školské lesné hospodárstva). V tomto oddieli sa čerpalo 1 081,4 mil. Sk na 

úseku dopravy a 101,2 mil. Sk na činnosť školských majetkov a školských lesných hospodár-

stiev.  

Na úseku cestnej dopravy poskytli VÚC dotácie dopravcom v celkovej sume 1 081,4 

mil. Sk na zabezpečenie pravidelnej verejnej hromadnej autobusovej dopravy a mestskej ve-

rejnej dopravy na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpe-

čenie obslužnosti územia. Z prostriedkov štátneho rozpočtu boli poskytnuté dotácie na dopra-

vu v celkovej sume 1 079,4 mil. Sk, ktoré boli vyčerpané v plnej výške, z toho pre jednotlivé 
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VÚC podľa nasledujúceho prehľadu (v mil. Sk): 

 
Sam.kraj Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina  B.Bystrica Prešov Košice Spolu 

Limit  55,7 117,5 132,1 132,1 132,1 177,3 177,3 155,3 1 079,4 

z toho: MVD 1,3 16,6 17,4 34,0 22,0 24,6 16,9 8,2 141,0 

 
 V oddieli 06 – Bývanie a občianska vybavenosť sa čerpalo 3,9 mil. Sk ako bežný 

transfer poskytnutý príspevkovým organizáciám obcí. 

Na úseku zdravotníctva - oddiel 07 boli poskytnuté prostriedky v celkovej sume 

527,9 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 0,7 mil. Sk a na kapitálové výdavky 527,2 mil. Sk. 

Tieto prostriedky boli poskytnuté zdravotníckym zariadeniam, ktoré podľa zákona č. 

416/2001 Z. z. prešli od 1. januára 2003 do pôsobnosti VÚC. 

Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo: výdavky na úseku kultúry boli čer-

pané v celkovej sume 959,9 mil. Sk. Tieto výdavky boli smerované na poskytnutie bežných 

(809,2  mil. Sk) a kapitálových (150,7 mil. Sk) transferov  príspevkovým organizáciám. Ide 

o divadlá, knižnice, múzeá a galérie, klubové a špeciálne kultúrne zariadenia a ostatné kultúr-

ne inštitúcie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 

Najväčší objem výdavkov v rámci rozpočtu vyšších územných celkov sa rozpočtoval 

a aj vynaložil v oddieli 09 – Vzdelávanie. Spolu ide o 11 443,2 mil. Sk, z toho na bežné vý-

davky  10 617,0 mil. Sk a na kapitálové výdavky 826,2 mil. Sk. Tieto výdavky sa vynaložili 

na činnosť stredných škôl a školských zariadení, ktoré v rámci decentralizácie verejnej správy 

prešli do pôsobnosti VÚC. V rámci bežných výdavkov boli poskytnuté aj dotácie pre neštátne 

školy a neštátne školské zariadenia (cirkevné a súkromné) a pre príspevkové organizácie na 

úseku školstva (stredné odborné učilištia, strediská praktického vyučovania, združené stredné 

školy a pod.).  Pre cirkevné školy a školské zariadenia boli poskytnuté bežné transfery v sume 

456,1 mil. Sk a pre súkromné školy a školské zariadenia v sume 481,1 mil. Sk.  

Podľa niektorých druhov škôl a školských zariadení boli bežné výdavky čerpané na-

sledovne (v mil. Sk):  

 
- základné školy a školské zariadenia         27,3  
- osemročné gymnáziá         591,2   
- gymnáziá                   1 229,2 
- športové gymnáziá                   129,2  
- stredné odborné školy                          2 665,3   
- stredné odborné školy umeleckého zamerania               231,4 
- stredné odborné učilištia                           3 255,6  
- združené školy                   1 601,4  
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Ostatné bežné výdavky boli vynaložené na školské stravovanie, pomaturitné vzdelá-

vanie, domovy mládeže, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a pod.  

 Kapitálové výdavky boli smerované na dokončenie rozostavaných stavebných akcií 

objektov škôl a školských zariadení, na nákup strojného vybavenia a pod. 

V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie sa na činnosť zariadení sociálnych služieb vy-

naložilo spolu 3 372,6 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 3 217,6 mil. Sk a na kapitálové vý-

davky 155,0 mil. Sk. Z celkovej sumy bežných výdavkov sa 1 353,5 mil. Sk vynaložilo na 

výdavky spojené s chorobou, invaliditou a ťažkým zdravotným postihnutím, 1 698,2 mil. Sk 

na výdavky spojené so starobou, 74,6 mil. Sk na výdavky na rodinu a deti a 91,3 mil. Sk na 

sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. V rámci bežných výdavkov poskytli 

VÚC zo svojich rozpočtov aj bežné transfery neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú pre-

važne sociálne služby (tzv. neštátne subjekty) v sume 448,2 mil. Sk. Z prevádzkových výdav-

kov zariadení sociálnych služieb sú hradené jednak výdavky spojené s prevádzkou týchto 

zariadení (napr. energie, nájomné) a výdavky spojené s poskytovanými službami pre občanov, 

ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach. 
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV 

ZA ROK 2003 
(v tis. Sk) 

      

 P R Í J M Y Schválený 
rozp. 

Upravený 
rozp. Skutočnosť % k 

upr.rozp.
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 530 890 784 787 968 199 123,4

  v tom:        
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 22 385 12 907 19 007 147,3
2. Administratívne a iné poplatky a platby 485 078 632 673 736 426 116,4
3. Kapitálové príjmy 18 1 511 19 600 1 297,2
4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 22 966 62 200 96 160 154,6
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 443 75 496 97 006 128,5

C. Granty a transfery 12 237 480 17 275 031 17 304 202 100,2
  v tom:        

1. Tuzemské bežné granty a transfery 10 855 204 15 587 974 15 611 711 100,2
  z toho:        
  -  na samosprávne funkcie 1 902 269 1 325 457 1 514 294 114,2
  -  pre mestskú verejnú dopravu 58 900 58 900 42 000 71,3
  -  na decentralizačnú dotáciu 172 984 176 438 176 436 100,0
  -  na školstvo 4 908 569 8 656 286 8 542 386 98,7

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 382 276 1 687 057 1 692 491 100,3

D. 
Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z pre-
daja majetkových účastí 0 0 0 0,0

  v tom:        
1. Príjmy z domácich úverov a pôžičiek -  istín 0 0 0 0,0
2. Príjmy zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 0 0 0 0,0
3. Z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0

E. Prijaté úvery 0 153 542 153 542 100,0
  v tom:        

1. Tuzemské úvery 0 153 542 153 542 100,0
2. Zahraničné úvery 0 0 0 0,0
I PRÍJMY  spolu 12 768 370 18 213 360 18 425 943 101,2
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV 

ZA ROK 2003 
(v tis. Sk) 

     

 V Ý D A V K Y Schválený 
rozp. 

Upravený 
rozp. Skutočnosť % k 

upr.rozp.
A. Bežné výdavky 11 375 918 16 277 660 16 343 434 100,4
  v tom:      

1. 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vy-
rovnania 3 100 012 4 369 524 4 376 111 100,2

2. 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a  
Národného úradu práce 1 176 889 1 649 495 1 645 580 99,8

3. Tovary a ďalšie služby 1 934 062 2 238 394 2 306 706 103,1
4. Bežné transfery 5 164 955 8 016 778 8 011 568 99,9

  z toho:        
       - bežné transfery príspevkovej organizácii 2 767 265 5 515 592 5 514 559 100,0

  
     - bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv. os. 
a poskyt. zdravot. starostl. 1 328 244 1 412 642 1 411 521 99,9

  
     - dotácie nefinančným subjektom - práv. os. a 
fyzickým os. - podnikateľom 1 066 946 1 083 595 1 083 471 100,0

       - bežné transfery na rôznej úrovni  2 500 3 184 303 9,5
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0 3 469 3 469 100,0

B. Kapitálové výdavky 1 382 280 1 915 361 1 928 564 100,7
  v tom:        
1. Obstarávanie kapitálových aktív 798 805 941 018 948 428 100,8
2. Kapitálové transfery 583 475 974 343 980 136 100,6

  z toho:        
       - kapitálové transfery na rovnakej úrovni 529 475 974 173 979 966 100,6

  
     - kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 0 0 0 0,0

       - kapitálové transfery nefinančným subjektom 54 000 0 0 0,0
       - kapitálové transfery na rôznej úrovni  0 170 170 100,0

C. 
Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku 
a splácanie istiny 0 3 867 4 037 104,4

  v tom:        
1. Úvery a účasť na majetku 0 825 995 120,6
2. Splácanie istín   0 3 042 3 042 100,0
II VÝDAVKY  spolu 12 758 198 18 196 888 18 276 035 100,4
I - 
II Prebytok (+), Schodok (-) 10 172 16 472 149 908   
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Súvaha rozpočtových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2003 (v tis. Sk) 
     

AKTÍVA / PASÍVA č. r. Brutto Korekcia Netto
Aktíva     

Neobežný majetok 001 13 453 236 5 534 574 7 918 662
Dlhodobý nehmotný majetok                                          002 98 883 17 471 81 412
Dlhodobý hmotný majetok                                            010 13 352 633 5 517 103 7 835 530
Dlhodobý finančný majetok                                            022 1 720 0 1 720

          Obežný majetok             029 1 273 588 0 1 273 588
Zásoby                                                                        030 236 834 0 236 834
Pohľadávky                                                                  038 32 853 0 32 853
z toho: odberatelia                                                      039 3 685 0 3 685
           pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových               043 14 251 0 14 251
           pohľad.z rozpočtov.príjmov daňových a colných               045 0 0 0
Finančný majetok                                                        059 1 003 533 0 1 003 533
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            079 0 0 0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          085 0 0 0
Rozpočtové účty                                                           091 0 0 0
Prechodné účty aktív                                                     098 368 0 368
M a j e t o k  s p o l u                                                  102 14 726 824 5 534 574 9 192 250

Pasíva  Účtovné obdobie   
                                     Vlastné zdroje krytia majetku                                      103 8 309 294   
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      104 8 001 544   
Výsledok hospodárenia                                                 118 307 750   
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       125 0   

Cudzie zdroje 133 882 956   
Rezervy                                                                        134 0   
Dlhodobé záväzky                                                         135 934   
z toho: emitované dlhopisy                                              136 0   
           dlhodobé zmenky na úhradu                     139 0   
           ostatné dlhodobé záväzky                    140 934   
Krátkodobé záväzky                                   141 730 042   
z toho: dodávatelia                                  142 61 325   
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             159 150 500   
z toho: dlhodobé bankové úvery                       160 150 500   
           krátkodobé bankové úvery                     161 0   
           prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé  165 0   
           prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé 166 0   
Prechodné účty pasívne                                167 1 480   
P a s í v a  c e l k o m                                 172 9 192 250   
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2003 
(v tis. Sk) 

     

 Ukazovateľ Schválený 
rozp. Skutočnosť 

%k schvá-
lenému 
rozp. 

 A.  Daňové príjmy 0 0 0,0
   
B.  Nedaňové príjmy 3 312 433 4 185 849 126,4
 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 372 358 459 838 123,5
 2.  Administratívne a iné poplatky a platby 1 495 019 1 599 435 107,0
3.  Kapitálové príjmy 42 427 54 714 129,0
4.  Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 13 344 14 584 109,3
5.  Iné nedaňové príjmy 1 389 285 2 057 278 148,1

         
 C. Granty a transfery 12 256 592 10 523 743 85,9
 1. Tuzemské bežné granty a transfery 11 238 725 9 545 493 84,9
 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 016 122 974 161 95,9
 3. Zahraničné granty 1 745 4 089 234,3

         

 D. 
 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majet-
kových účastí 0 0 0,0

 1. Z domácich úverov a pôžičiek - istín 0 0 0,0
 2. Zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 0 0 0,0

         
 E.  Prijaté úvery 0 0 0,0
         
 I.  PRÍJMY spolu 15 569 025 14 709 592 94,5
         
 A.  Bežné výdavky 14 543 595 12 887 710 88,6

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 7 183 313 6 782 196 94,4

2. 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného 
úradu práce 2 413 436 1 637 210 67,8

3. Tovary a ďalšie služby 4 895 768 4 390 763 89,7
4. Bežné transfery 47 835 74 281 155,3
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 3 243 3 260 100,5

         
 B.  Kapitálové výdavky  1 040 601 1 124 436 108,1

1. Obstarávanie kapitálových aktív 1 020 407 1 105 937 108,4
2. Kapitálové transfery 20 194 18 499 91,6

         

 C. 
 Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splá-
canie istiny 789 789 100,0

1. Úvery a účasť na majetku 0 0 0,0
2. Splácanie istín 789 789 100,0

         
 
II.  VÝDAVKY spolu 15 584 985 14 012 935 89,9
          
 I.-
II.  Prebytok (+), schodok (-)  -15 960 696 657   
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Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2003 (v tis. Sk) 
   

NÁKLADY / VÝNOSY  Hlavná Podnikateľská          Spolu 
  činnosť činnosť  
   

Náklady Účet  
 1. Spotreba materiálu                                               (501+502+503) 3 496 961 183 218 3 680 179
 2. Predaný tovar                                                                     (504) 86 714 20 715 107 429
 3. Služby                                                         (511+512+513+518) 962 024 60 220 1 022 244
 4. Osobné náklady                                   (521+524+525+527+528) 9 877 203 102 438 9 979 641
 5. Dane a poplatky                                   (531+532+538) 17 812 2 949 20 761
 6. Ostatné náklady                                      (účt.skupina 54) 656 269 8 997 665 266
 7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku    (551) 1 339 456 33 216 1 372 672
 8. Zostatková cena predaného dlhod.nehmotn.a dlhod.hmotn.majetku  (552) 16 742 11 16 753
 9. Predané cenné papiere a vklady                                           (553) 0 0 0
10. Predaný materiál                                                    (554) 43 138 150 43 288
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek           (556+559) 610 0 610
N á k l a d y  c e l k o m 16 496 929 411 914 16 908 843
  

Výnosy  
 1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb             (601+602) 6 971 399 380 897 7 352 296
 2. Tržby za predaný tovar                                             (604) 104 937 24 785 129 722
 3. Zmena stavu zásob                                 (účt.skupina 61) -15 044 312 -14 732
 4. Aktivácia                                                 (účt.skupina 62) 196 271 13 207 209 478
 5. Ostatné výnosy                                       (účt.skupina 64) 412 702 5 004 417 706
 6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku      (651+654) 86 807 255 87 062
 7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku                   (652) 358 183 541
 8. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov                 (653) 0 0 0
 9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku                (655) 0 0 0
10. Zúčtovanie zákon. rezerv a zákonných opravných položiek  (656+659) 3 169 1 411 4 580
11. Prevádzkové dotácie                                                  (691) 5 514 244 0 5 514 244
V ý n o s y  c e l k o m 13 274 843 426 054 13 700 897
  
Výsledok hospodárenia pred zdanením -3 222 086 14 140 -3 207 946
Daň z príjmov                                                            (591+595) -1 908 2 647 739
Výsledok hospodárenia po zdanení  -3 220 178 11 493 -3 208 685
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Súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2003 (v tis. Sk) 
     

AKTÍVA / PASÍVA č. r. Brutto Korekcia Netto
Aktíva     

Neobežný majetok 001 37 010 048 14 426 974 22 583 074
Dlhodobý nehmotný majetok                                          002 212 377 168 952 43 425
Dlhodobý hmotný majetok                                            010 36 771 616 14 258 022 22 513 594
Dlhodobý finančný majetok                                            022 26 055 0 26 055

          Obežný majetok             029 3 764 282 21 383 3 742 899
Zásoby                                                                        030 391 799 0 391 799
Pohľadávky                                                                  038 2 153 652 121 2 153 531
z toho: odberatelia                                                      039 876 622 0 876 622
           pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových               043 1 538 0 1 538
           pohľad.z rozpočtov.príjmov daňových a colných               045 0 0 0
Finančný majetok                                                        059 1 173 028 21 262 1 151 766
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            079 0 0 0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          085 0 0 0
Rozpočtové účty                                                           091 0 0 0
Prechodné účty aktív                                                     098 45 803 0 45 803
M a j e t o k  s p o l u                                                  102 40 774 330 14 448 357 26 325 973

Pasíva  Účtovné obdobie   
                                     Vlastné zdroje krytia majetku                                      103 20 746 356   
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      104 26 300 187   
Výsledok hospodárenia                                                 118 -5 553 831   
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       125 0   

Cudzie zdroje 133 5 579 617   
Rezervy                                                                        134 2 099   
Dlhodobé záväzky                                                         135 11 594   
z toho: emitované dlhopisy                                              136 0   
           dlhodobé zmenky na úhradu                     139 0   
           ostatné dlhodobé záväzky                    140 11 478   
Krátkodobé záväzky                                   141 5 460 184   
z toho: dodávatelia                                  142 2 156 238   
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             159 8 203   
z toho: dlhodobé bankové úvery                       160 7 742   
           krátkodobé bankové úvery                     161 0   
           prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé  165 0   
           prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé 166 0   
Prechodné účty pasívne                                167 97 537   
P a s í v a  c e l k o m                                 172 26 325 973   
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1.2.4. Sociálna poisťovňa 

Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2003 schválila Národná rada SR uznesením       

č. 131 z 12.12. 2002. Celkové rozpočtované príjmy, vrátane prostriedkov z minulých rokov 

5 281,9 mil. Sk, predstavovali 102 908,5 mil. Sk a celkové výdavky 97 535,4 mil. Sk. Príjmy 

bežného roka sa rozpočtovali sumou 97 626,6 mil. Sk, výdavky 97 535,4 mil. Sk a prebytok 

91,2 mil. Sk. Vo výdavkoch bola premietnutá predpokladaná valorizácia dôchodkov o 5 % od 

1. júla 2003 v objeme 2 084,0 mil. Sk.  

Skutočné príjmy Sociálnej poisťovne 104 914,1 mil. Sk (vrátane prevodu z minulých 

období vo výške 5 510,6 mil. Sk) boli v porovnaní s rozpočtom schváleným Národnou radou 

SR vyššie o 2 005,6 mil. Sk,  čo predstavuje plnenie na  101,9 %.  

Z príjmov bežného roku 99 403,5 mil. Sk (101,8 % rozpočtu) predstavujú príjmy na 

nemocenské poistenie 14 465,4 mil. Sk, na dôchodkové zabezpečenie 83 450,5 mil. Sk, na 

poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania 

1 071,2 mil. Sk a ostatné príjmy  416,4 mil. Sk (z toho tvoria úroky 76,1 %). Z príjmov 

bežného roka  8,5 % (8 453,6 mil. Sk) tvorí poistné platené štátom za určené skupiny osôb a  

0,9 % (853,9 mil. Sk) poistné platené Národným úradom práce za uchádzačov o zamestnanie 

poberajúcich podporu v nezamestnanosti.  

Výdavky Sociálnej poisťovne na rok 2003 určené v rozpočte sumou 97 535,4 mil. Sk 

dosiahli v skutočnosti 98 138,3 mil. Sk (100,6 %). Výdavky základného fondu dôchodkového 

zabezpečenia dosiahli 85 570,4  mil. Sk, čo predstavuje 101,7 %-né plnenie  rozpočtu a je      

v nich premietnuté aj zvýšenie dôchodkov o 6 % od 1. júla 2003 v objeme 2 474,0 mil. Sk. 

Skutočné čerpanie výdavkov na valorizáciu dôchodkov bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie 

o 374,0 mil. Sk, nakoľko  schválená valorizácia dôchodkov bola v porovnaní s rozpočtom 

vyššia o jeden percentuálny bod.  

Klesajúci trend v čerpaní prostriedkov fondu nemocenského poistenia (predovšetkým 

v dávke „nemocenské“) začatý už v roku 1999 pokračoval  aj v uplynulom roku , keď jeho 

výdavky dosiahli 9 274,8 mil. Sk (92,2 % rozpočtu) s absolútnou úsporou 788,9 mil. Sk.   

Výdavky správneho fondu medziročne vzrástli o 1,8 %, resp. o 50,2 mil. Sk, avšak ich 

čerpanie sumou 2 819,1 mil. Sk predstavuje vo vzťahu k rozpočtu 98,7 %  

Hospodárenie Sociálnej poisťovne s prostriedkami  bežného roku sa skončilo 

prebytkom 1 265,2 mil. Sk, čo je o 1 174,0 mil. Sk viac než sa rozpočtovalo. Celkové 

hospodárenie Sociálnej poisťovne po započítaní prostriedkov prevedených z minulých období 
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do príjmov v roku 2003 sa skončilo prebytkom vo výške 6 775,8 mil. Sk. Z toho zostatok 

základného fondu dôchodkového zabezpečenia je predbežne deficitný vo výške 3 431,0 mil. 

Sk. Po jeho vykrytí, zapojením vnútorných zdrojov Sociálnej poisťovne (t.j. základného fondu 

nemocenského poistenia a rezervného fondu) v celkovej sume 4 630,0 mil. Sk, bude zostatok 

základného fondu dôchodkového zabezpečenia prebytkový vo výške 1 199,0 mil. Sk.  

Stav pohľadávok Sociálnej poisťovne na poistnom na nemocenské poistenie 

a dôchodkové zabezpečenie sa medziročne zvýšil o cca 7,3 mld. Sk a k 31. 12. 2003  dosiahol 

61 280,7 mil. Sk. Z nich predpísané pohľadávky tvorili 58 410,8 mil. Sk (95,3 %) a v rámci 

nich pohľadávky na poistnom (istina) 25 762,1 mil. Sk, t.j. 44,1 %. V porovnaní s rokom 

2002 sa percentuálny podiel istiny na predpísaných pohľadávkach zvýšil o 1,1 percentuálneho 

boda. 
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                                                                  Príjmy a výdavky Sociálnej poisťovne za rok 2003   
     v mil. Sk 
    Rozpočet  Skutočnosť   Plnenie 
  Ukazovateľ 2003 za rok Rozdiel % 
    schv.NR SR 2003     
    1 2 2-1 2/1 

A. P r í j m y   celkom  (A.I + A.II) 102 908,5 104 914,1 2 005,6 101,9 
A.I P r í j m y   bežného  roka (1 až  5) 97 626,6 99 403,5 1 776,9 101,8 
A.I P r í j m y   bežného  roka (1 až  4) bez cudzích zdrojov 97 626,6 99 403,5 1 776,9 101,8 
1.  Výber poistného celkom (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 97 406,6 98 987,0 1 580,4 101,6 

1.1 č i s t ý  výber poistného na NP a DZ (a - f) 93 896,6 93 909,3 12,7 100,0 
a)  výber na  nemoc. poistenie 12 281,8 12 423,9 142,1 101,2 
b)  zo  ŠR  na nem. poistenie 1 151,3 1 141,4 -9,9 99,1 
c)  z NÚP  na nem. poistenie 138,4 125,1 -13,3 90,4 
d)  výber na dôchodkové zabezpečenie 71 780,8 72 177,9 397,1 100,6 
e)  zo  ŠR  na dôchodkové zabezpečenie 7 736,7 7 312,2 -424,5 94,5 
f)  z NÚP  na dôchodkové zabezpečenie 807,6 728,8 -78,8 90,2 

1.2  z úhrad na dlžnom poistnom a zo sankcií  na NP a DZ : 2 590,0 4 006,5 1 416,5 154,7 
a) bežné úhrady nedoplatkov na poistnom a zo sankcií vymeraných SP 2 590,0 3 042,5 452,5 117,5 
b)  z privatizácie – oddlženie ŠZZ, ŽSR 0,0 964,0 964,0           x 

1.3 z vymáhania pohľadávok ( §33a  zák. č. 274/1994 Z. z. ) 0,0 0,0 0,0           x 
 Informatívne údaje :  výber poistného (1.1+1.2+1.3), v tom : 93 896,6 93 909,3 12,7 100,0 
 S P O L U   výber za ekon. aktívne osoby (a+ d) 84 062,6 84 601,8 539,2 100,6 
 S P O L U   zo ŠR  (b+ e) 8 888,0 8 453,6 -434,4 95,1 
 S P O L U   z  NÚP  (c+ f)  946,0 853,9 -92,1 90,3 

1.4 z poistného na poistenie zodp.za škodu (od zamestnávateľa) 920,0 1 071,2 151,2 116,4 
2. Výpomoc zo ŠR         
3. § 13, ods. 1 b/-príspevok na rast životných nákladov         
4. Ostatné príjmy (úroky..) 220,0 416,5 196,5 189,3 
5. Cudzie zdroje (NFV na Projekt správy sociálnych dávok)  0,0 0,0 0,0           x 
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A.II P r e v o d   z min. období 5 281,9 5 510,6 228,7 104,3 
            

C.   V ý d a v k y  celkom(1+2+3+4+5) 97 535,4 98 138,3 602,9 100,6 
1. Základný fond nemocenského poistenia   /ZFNP/ 10 063,7 9 274,8 -788,9 92,2 
2. Základný fond dôchodkového poistenia  /ZFDZ/ 84 114,4 85 570,4 1 456,0 101,7 

 z toho : valorizácia dôchodkov 2 084,0 2 475,0 391,0 118,8 
3. Rezervný fond   /RF/ 0,0 0,0 0,0           x 
4. Správny fond   /SF/,  v tom : 2 857,3 2 819,1 -38,2 98,7 

 neinvestičné náklady 2 213,8 2 330,9 117,1 105,3 
 investičné výdavky 643,4 488,1 -155,3 75,9 

5. Základný fond poist. zodpovednosti za škodu /ZFPZŠ/ 500,0 474,0 -26,0 94,8 
    Z á v ä z k y   evidované SP (účtovný stav k ...) z toho : 0,0 3 307,0 3 307,0           x 

                -  k  ŠR, t. j. zúčt. poist.za r. 1993   2 785,2 2 785,2           x 
E. S a l d o    b e ž n é ho   roka (A.I-C) 91,2 1 265,2 1 174,0 1 387,3 
E.I S a l d o    b e ž n é ho   roka (A.I-C) bez cudzích zdrojov 91,2 1 265,2 1 174,0 1 387,3 
F. S a l d o    celkom   (A – C),  v  tom : 5 373,1 6 775,8 1 402,7 126,1 

  Základný fond nemocenského poistenia /ZFNP/ 4 751,5 6 307,9 1 556,4 132,8 
  ZFNP po presune finančných prostriedkov do ZFDZ 900,0 1 927,9 1 027,9 214,2 
  Základný fond dôchodkového zabezpečenia /ZFDZ/  -3 610,7 -3 431,0 179,7 95,0 
  ZFDZ   po   presune prostriedkov zo ZFNP   240,8 949,0 708,2 394,1 
  Rezervný fond /RF/ 3 040,1 2 308,5 -731,6 75,9 
  RF po presune prostriedkov do ZFDZ 2 580,9 2 058,5 -522,4 79,8 
  RF po presune prostriedkov do ZFDZ,  vrátane zostatku SF k 31.12.  2 580,9 2 096,7 -484,2 81,2 
  Základný fond poistenia zodpovednosti za škodu   1 192,1 1 552,2 360,1 130,2 
  Správny fond  /SF/ k 31.12. príslušného roka 0,0 38,2 38,2           x 
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Súvaha    

Sociálnej poisťovne za rok 2003   
        
     v mil. Sk   
        
        
    AKTÍVA    PASÍVA    
        
           Účtovné obdobie  Účtovné obdobie   
 Brutto Korekcia Netto     
        
A. Neobežný majetok 4 850,5 1 090,2 3 760,3 A. Vlastné zdroje 61 107,6   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 595,7 303,1 292,6     1. Fondy organizácie 61 102,2   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 4 254,8 787,1 3 467,7     2. Výsledok hospodárenia 5,4   
    3. Finančné investície 0,0 0,0 0,0     
        
B. Obežný majetok 72 198,6 10 968,8 61 229,8 B. Cudzie zdroje 3 882,5   
    1. Zásoby 20,6 0,0 20,6     1. Rezervy zákonné 0,0   
    2. Dlhodobé pohľadávky 55 547,0 7 590,3 47 956,7     2. Dlhodobé záväzky 1 625,0   
    3. Krátkodobé pohľadávky 9 320,6 3 378,5 5 942,1     3. Krátkodobé záväzky 2 223,2   
    4. Finančný majetok 7 306,0 0,0 7 306,0     4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,0   
    5. Prechodné účty aktív 4,4 0,0 4,4     5. Prechodné účty pasívne 34,3   
        
    Úhrn aktív 77 049,1 12 059,0 64 990,1     Úhrn pasív 64 990,1   
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1.2.5. Zdravotné poisťovne 

 

Uznesením číslo 109 z 11. decembra 2002 schválila Národná rada SR zákon o štátnom 

rozpočte na rok 2003, ktorého súčasťou bol aj vládny návrh rozpočtu zdravotného 

poisťovníctva, zahŕňajúci päť zdravotných poisťovní. 

Príjmy poisťovní v bežnom roku sa rozpočtovali sumou 61 181,2 mil. Sk, z toho 

vlastné príjmy poisťovní predstavovali 58 981,2 mil. Sk a príjmy z návratných finančných 

výpomocí 2 200,0 mil. Sk. Prevod prostriedkov z minulého obdobia sa predpokladal vo výške 

1 987,0 mil. Sk, čím sa celkové rozpočtované príjmy zdravotných poisťovní stanovili sumou  

63 168,2 mil. Sk. V rozpočte sa nepredpokladali dodatočné mimorozpočtové príjmy plynúce 

z privatizácie. 

Výdavky v roku 2003 boli rozpočtované  v sume 63 168,2 mil. Sk, z čoho vyplynul 

predpoklad schodkového hospodárenia vo výške 1 987,0 mil. Sk.  

Zdravotné poisťovne dosiahli v roku 2003 skutočné celkové príjmy v objeme 66 792,0 

mil. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 105,7 %. Z nich 3 618,4 mil. Sk predstavoval 

prevod prostriedkov z minulého roka, takže príjmy v bežnom roku dosiahli 63 173,6 mil. Sk 

vrátane cudzích prostriedkov, ktoré zdravotné poisťovne získali vo forme pôžičky od a.s. 

Veriteľ vo výške 4 600,0 mil. Sk. 

Vlastné príjmy poisťovní dosiahli v bežnom roku 58 573,6 mil. Sk (99,3 % rozpočtu). 

Rozhodujúcou mierou ich ovplyvnilo inkaso poistného od ekonomicky aktívnych osôb v 

sume 40 759,3 mil. Sk (99,7 %-né plnenie rozpočtovanej sumy). Naopak, z rozpočtovaných 

príjmov poistného od Sociálnej poisťovne získali zdravotné poisťovne len 58,4 %, t.j. 613,2 

mil. Sk. V roku 2003 nebola zdravotným poisťovniam poskytnutá návratná finančná 

výpomoc. 

Skutočné výdavky v roku 2003 dosiahli 63 377,0 mil. Sk, čo je oproti dosiahnutej 

skutočnosti roku 2002  viac o 6 803,1 mil. Sk.  

V roku 2003 zdravotné poisťovne vrátili do štátneho rozpočtu dočasné finančné 

výpomoci vo výške 2 423,7 mil. Sk, takže po ich vylúčení výdavky dosiahli 60 953,3 mil. Sk. 

Zo skutočne dosiahnutých príjmov 58 573,6 mil. Sk a výdavkov 60 953,3 mil. Sk 

vyplýva schodok rozpočtového hospodárenia bežného roka vo výške 2 379,7 mil. Sk.  

Pohľadávky v roku 2003 dosiahli 30 322,8 mil. Sk, z toho na poistnom 11 890,5 mil. 

Sk a na penále 8 347,9 mil. Sk. Oproti skutočnosti roku 2002, kedy pohľadávky dosiahli 

28 270,5 mil. Sk (z toho poistné 11 408,8 mil. Sk a penále 9 803,0 mil. Sk) vzrástli o 2 052,3 

mil. Sk.  
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Záväzky v roku 2003 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 3 208,0 mil. Sk z 

18 757,3  mil. Sk na 21 965,3 mil. Sk.  V rámci nich sa záväzky voči zdravotným zariadeniam 

zvýšili o 2 207,6 mil. Sk a záväzky voči lekárňam a výdajniam zdravotných pomôcok sa 

znížili o 1 555,3 mil. Sk. Záväzky z návratných finančných výpomocí úhradou všetkých 

splátok splatných v roku 2003 sa znížili na 400,0 mil. Sk, z ktorých 200,0 mil. Sk je splatných 

v roku 2004  a  200,0 mil. Sk v roku 2005. 
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Príjmy a výdavky zdravotných poisťovní za rok 2003   
          v mil. Sk   
  Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť   %   

Ukazovateľ za rok 2003 za rok Rozdiel     
  2002 schv.NR SR 2003       

  1 2  3  3 - 2 3/2   
Príjmy celkom (I.+II.), v tom : 60 195,0 63 168,2 66 792,0 3 623,8 105,7  
- vlastné (bez zdrojov z privatizácie) 57 839,8 60 968,2 62 192,0 1 223,8 102,0   
- vlastné (vrátane zdrojov z privatizácie) 60 195,0 60 968,2 62 192,0 1 223,8 102,0   
- cudzie 0,0 2 200,0 4 600,0 2 400,0 209,1   
              
I. Prevod z minulých období 2 676,3 1 987,0 3 618,4 1 631,4 182,1   
              
II. Príjmy bežného roka, v tom : 57 518,7 61 181,2 63 173,6 1 992,4 103,3   
- vlastné (bez zdrojov z privatizácie) 55 163,5 58 981,2 58 573,6 -407,6 99,3   
- vlastné (vrátane zdrojov z privatizácie) 57 518,7 58 981,2 58 573,6 -407,6 99,3   
- cudzie (návr. finančné výpomoci, úvery a  pôžičky) 0,0 2 200,0 4 600,0 2 400,0 209,1   
              
Vlastné zdroje             
(výber poistného) – osobitný účet xxx 37 916,1 40 891,4 40 759,3 -132,1 99,7   
(poistné zo ŠR) - osobitný účet  15 463,5 16 054,3 16 122,0 67,7 100,4   
(poistné z NÚP) - osobitný účet  523,1 580,0 517,1 -62,9 89,2   
(poistné od ostatných platiteľov) - osobitný účet  1,8 0,0 9,5 9,5     
(poistné zo Sociálnej poisťovne) - osobitný účet  32,6 1 049,5 613,2 -436,3 58,4   
dlžné poistné z FNM za ŽSR pre SZP  798,0 0,0 0,0 0,0         x   
príjmy z výberu poistného (kumul.ZP)  xxx 37 916,2 0,0 40 759,3 40 759,3         x   
výsledok prerozdelenia 16 039,6 0,0 17 175,9 17 175,9         x   
z MZ SR  (náklady .na zdrav. starostl. určených skupín osôb) 4,2 6,0 4,9 -1,1 81,7   
z FNM celkom, z toho:  2 355,2 0,0 0,0 0,0         x   
   - účelové fin. prostr. na zníž. záväzkov ZP na zdrav. starastl. 1 979,0 0,0 0,0 0,0         x   



 39

   - vzájomné vysporiadanie záv. a pohľ. so SP, zdrav. zar. 376,2 0,0 0,0 0,0         x   
    - mimorozp. zdroje VŠZP (Perspektíva) 0,0 0,0 0,0 0,0         x   
ostatné celkom 405,5 400,0 638,4 238,4 159,6   
              
Cudzie zdroje:             
zo ŠR -  návratná finančná výpomoc 0,0 2 200,0 0,0 -2 200,0 0,0   
             - dotácia (Perspektíva)  0,0 0,0 0,0 0,0         x   
             - garancia 0,0 0,0 0,0 0,0         x    
bankové úvery, pôžičky 0,0 0,0 4 600,0 4 600,0         x   
               
              
VÝDAVKY CELKOM 56 576,6 63 168,2 63 377,0 208,8 100,3    
Výdavky bez splátok NFV ,úverov .a pôžičiek 56 009,1 60 968,2 60 953,3 -14,9 100,0   
základný fond, z toho: 53 674,5 59 304,8 59 722,4 417,6 100,7    
       splácanie úverov, pôžičiek 0,0 0,0 0,0 0,0     
       splácanie NFV 567,5 2 200,0 2 423,7 223,7 110,2   
rezervný fond 171,9 294,9 289,0 -5,9 98,0   
účelový fond 959,3 1 179,5 1 122,5 -57,0 95,2   
správny fond, v tom: 1 769,1 2 359,0 2 241,9 -117,1 95,0   
        -  investičné prostriedky 250,7 600,0 551,5 -48,5 91,9   
        -  neinvestičné prostriedky, z toho: 1 518,4 1 759,0 1 690,4 -68,6 96,1   
       splácanie úverov, pôžičiek 0,0 0,0 0,0 0,0         x   
       splácanie NFV 0,0 0,0 0,0 0,0         x   
ostatné 2,0 30,0 1,2 -28,8 4,0   
        0,0     
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV CELKOM 3 618,4 0,0 3 415,0 3 415,0         x   
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝD. BEŽNÉHO ROKA  942,1 -1 987,0 -203,4 1 783,6 10,2   
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného roka (bez cudzích 1 509,6 -1 987,0 -2 379,7 -392,7 119,8   
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Súvaha    
zdravotných poisťovní za rok 2003   

        
     v mil. Sk   
        
        
    AKTÍVA    PASÍVA    
        
           Účtovné obdobie  Účtovné obdobie   
 Brutto Korekcia Netto     
        
A. Neobežný majetok 4 217,5 1 400,2 2 817,3 A. Vlastné zdroje    9 434,5   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 703,5 358,7 344,8     1. Fondy organizácie  9 434,5   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 3 144,0 1 041,5 2 102,5     2. Výsledok hospodárenia 0,0   
    3. Finančné investície 370,0 0,0 370,0     
        
B. Obežný majetok 43 307,9 10 283,6 33 024,3 B. Cudzie zdroje 26 407,1   
    1. Zásoby 4,3 0,0 4,3     1. Rezervy zákonné 0,0   
    2. Dlhodobé pohľadávky 28 754,8 10 120,1 18 634,7     2. Dlhodobé záväzky 12 835,9   
    3. Krátkodobé pohľadávky 9 565,5 163,5 9 402,0     3. Krátkodobé záväzky  8 022,6   
    4. Finančný majetok 3 555,8 0,0 3 555,8     4. Bankové výpomoci a pôžičky 1 600,0   
    5. Prechodné účty aktív 1 427,5 0,0 1 427,5     5. Prechodné účty pasívne 3 948,6   
        
    Úhrn aktív 47 525,4 11 683,8 35 841,6     Úhrn pasív 35 841,6   
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1.2.6. Národný úrad práce 

Rozpočet Národného úradu práce na rok 2003 schválila Národná  rada SR uznesením 

č. 127 z 12. decembra 2002. Celkové príjmy, vrátane zostatku z minulých rokov 7 824,3 mil. 

Sk, sa rozpočtovali sumou 19 816,8 mil. Sk a celkové výdavky sumou 10 338,2 mil. Sk. 

Predpokladalo sa, že hospodárenie Národného úradu práce sa skončí bilančným rozdielom     

9 478,6 mil. Sk. Príjmy bežného roka sa rozpočtovali sumou 11 992,5 mil. Sk, výdavky 

10 338,2 mil. Sk a prebytok bežného roka sa stanovil vo výške 1 654,3 mil. Sk. 

 Podľa predbežných údajov1 za rok 2003 Národný úrad práce dosiahol celkové príjmy 

20 151,6 mil. Sk, čo predstavuje 101,7 %  ich rozpočtovaného objemu. V tejto sume je zahr-

nutý prevod prostriedkov z predchádzajúceho obdobia vo výške  8 178,8  mil. Sk. 

 Príjmy bežného roka  dosiahli 11 972,8  mil. Sk. Sú v nich zahrnuté aj finančné pros-

triedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 258,2  mil. Sk. Z nich 161,6 mil. Sk predstavu-

je doplatok za rok 2002 zo štátneho rozpočtu do garančného fondu vo výške skutočne dosiah-

nutého výberu príspevkov od zamestnávateľov a 96,6  mil. Sk  sú  nevyčerpané prostriedky 

programu Národný plán zamestnanosti z roku 2002, na ktoré bola udelená  časová výnimka.  

 V roku 2003 obdržal Národný úrad práce finančné prostriedky z Európskych spolo-

čenstiev na podporu aktívnej politiky trhu práce – projekt Grantová schéma a projekt rozvoja 

ľudských zdrojov v rámci programov PHARE 2000 a PHARE 2001 vo výške 91,2  mil. Sk.  

Na tvorbe vlastných príjmov Národného úradu práce sa najviac podieľali výber 

príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu (vrátane dlžných súm)         

10 585,9 mil. Sk, čo predstavuje 97,0 % plnenie rozpočtovaného objemu.  

Celkové výdavky dosiahli  9 919,8 mil. Sk, čo predstavuje 96,0 % ich rozpočtovaného 

objemu. Rozhodujúcu časť 7 929,0  mil. Sk tvorili výdavky základného fondu, ktoré zahŕňajú 

výdavky na aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. 

 Na aktívnu politiku trhu práce sa v roku 2003 vynaložilo celkom 2 808,1 mil. Sk, čo je 

o cca 200,0 mil. Sk viac, než sa rozpočtovalo. Z uvedenej sumy sa zhruba 1,0 mld. Sk použila 

na  financovanie  výdavkov z dohôd uzavretých v predchádzajúcom období.  

V oblasti výdavkov na pasívnu politiku trhu práce (zahŕňajú výplatu podpory v neza-

mestnanosti a odvody do poistného systému  za evidovaných nezamestnaných poberajúcich 

                                                           
1 Definitívne údaje budú k dispozícii po schválení  účtovnej závierky Národného úradu práce za rok 
2003  Národnou radou SR (v júni t.r.). 
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podporu v nezamestnanosti) sa vďaka účinným opatreniam trhu práce vyčerpalo celkom 

5 120,9 mil.  Sk, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje úsporu vo výške 456,2 mil. Sk. 

Výdavky správneho fondu  medziročne vzrástli o cca 215,0  mil. Sk (11,3 %) a čerpali 

sa vo výške 1 914,6 mil. Sk, čo predstavuje 98,2 % plnenie rozpočtovaného objemu. 

Na základe pozitívneho vývoja hospodárenia Národného úradu práce sa finančné pros-

triedky rezervného fondu nečerpali. 

Výrazná úspora sa dosiahla v garančnom fonde, ktorého výdavky 76,2 mil. Sk pred-

stavujú len 42,0 % z úrovne roku 2002 a 30,5 % objemu rozpočtovaného na rok 2003.  

Celkové záväzky Národného úradu práce dosiahli 10 783,0 mil. Sk. Z nich len 7,8 % 

predstavujú záväzky z podpísaných dohôd na aktívnu politiku trhu práce; vysoký medziročný 

nárast (stav k 31.12.2002 bol 1 603,8 mil. Sk) je technického charakteru a vyplýva zo zrušenia 

Národného úradu práce v zmysle zákona  č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov. Uvedená skutočnosť ovplyvnila aj výšku pohľadávok, 

ktoré v roku 2003 dosiahli 21 645,7 mil. Sk (stav k 31.12.2002 bol 12 610,5 mil. Sk). Z tejto 

sumy 33,0 % predstavujú  pohľadávky (vrátane penále) z výberu poistného v nezamest-

nanosti.  

 Rozpočtové hospodárenie  Národného úradu práce za rok 2003 sa skončilo 

prebytkom vo výške 2 053,0 mil. Sk. Tento výsledok bol dosiahnutý ako rozdiel 

skutočných príjmov a výdavkov v roku 2003. 
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Príjmy a výdavky Národného úradu práce za rok 2003   
                   v mil. Sk     
    Rozpočet         
  Ukazovateľ 2003 schv. Skutočnosť Rozdiel %   
    

Skutočnosť 
2002 

NR SR 2003   plnenia   
    1 2 3 3 - 2 3/2   

A. PRÍJMY  SPOLU (AI.+AII.) ( vrátane prevodu z min. 18 755,3  19 816,8 20 151,6 334,80 101,7    
A I. Príjmy  b. r. vrátane cudzích zdrojov (I.1+I.2+I.3)  12 226,4  11 992,5 11 972,8 -19,70 99,8    
A.II. Príjmy b.r. bez cudzích zdrojov (I.1+I.2) 12 226,4  11 930,0 11 881,6 -48,40 99,6    

              
I.1 Zdroje zo ŠR do GF , APTP a iné , v tom : 854,5 0,0 258,2 258,20   x   
       - účel. dotácia zo ŠR do GF (§77 a, ods.2) 481,6 0,0 161,6 161,60   x   
       - účel. dotácia zo ŠR na APTP- Národný plán zamest. 372,9 0,0 96,6 96,60   x   
       - účel. dotácia zo ŠR na aktívne opatrenia (projekty)   0,0 0,0 0,00   x   
                

I.2 Zdroje NÚP (I.2.1+I.2.2.), v tom : 11 371,9  11 930,0 11 623,4 -306,60 97,4    
I.2.1 celkový výber  (ZF,GF vr. dlžných súm) 10 416,2  10 918,0 10 585,9 -332,10 97,0    

  *privatizácia -uzn.525/2001 - oddl. ŽSR 449,0 0,0 136,0 136,00   x   
                       -uzn.502 a 1132/2001 -oddĺž.zdrav.zariadení 58,0 30,0 0,0 -30,00 0,0    

        -  do ZF, z toho : 9 934,6 10 339,0 10 087,0 -252,00 97,6    
                      úhrady dlžných súm z príspevkov 970,6 500,0 567,3 67,30 113,5    
  Čistý výber  ZF 8 964,0  9 839,0 9 519,7 -319,30 96,8    
        -  do GF, z toho: 481,6 579,0 498,9 -80,10 86,2    
  Čistý výber  GF 448,8 526,0 472,1 -53,90 89,8    
                     úhrada dlžných súm z príspevkov 32,8 50,0 26,8 -23,20 53,6    
              

I.2.2 Iné príjmy (úroky ,penále, odvody, splátky....)  955,7 992,0 1 037,5 45,50 104,6    
       z  toho :   splátky návratných  prostriedkov  58,5 102,0 46,0 -56,00 45,1    
                       ostatné príjmy SF 15,5 20,0 15,0 -5,00 75,0    
                        príjmy z pohľadávok z vyp. peň. náhrad GF 4,1 0,0 2,8 2,80   x   
              

I.3 Cudzie zdroje ( návratná finančná výpomoc) 0,0 62,5 91,2 28,70 145,9    
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AII. Prevod zostatku z predchádzajúceho roka 6 528,9 7 824,3 8 178,8 354,50 104,5    
              

              
C. V Ý D A V K Y   CELKOM (1+2+3+4) 10 576,5  10 338,2 9 919,8 -418,40 96,0    
              

1. Základný  fond  (1.1 + 1.2)     8 695,6  8 147,7 7 929,0 -218,70 97,3    
1.1 Výdavky na  aktívnu PTP (a+b), z toho : 3 482,6 2 570,6 2 808,1 237,50 109,2    

  a) záväzky z dohôd uzatvorených do 31.12.2002   1 350,0 1 070,4 -279,60 79,3    
  b) nové aktívne opatrenia , z toho :   1 220,6 1 737,7 517,10 142,4    

   - DVPPMDN a Programy podpory mladých  fin .zo ŠR)* 328,8         
  z toho : Programy podpory zamest. mladých ľudí           
   - náhrada cestovných výdavkov 38,0         
  dohodnuté prac. miesto pre absolventa školy finan. zo ŠR 6,1         
              

1.2 Výdavky na  pasívnu PTP, z toho : 5 213,0  5 577,1 5 120,9 -456,20 91,8    
                               podpora v nezamestnanosti 3 756,2 4 058,4 3 749,8 -308,60 92,4    
                               poistné za poberateľov HZ  1 456,8 1 518,7 1 371,1 -147,60 90,3    
              

2. Správny  fond, v tom:.       1 698,8 1 940,5 1 914,6 -25,90 98,7    
                 neinvestičné náklady 1 531,7 1 734,6 1 744,7 10,10 100,6    
                 investičné výdavky 167,0 205,9 169,9 -36,00 82,5    
                úver Svetovej banky 0,0 62,5 0,0 -62,50 0,0    
              

3. Rezervný  fond      0,0 0,0 0,0 0,00   x   
              

4. Garančný  fond  *  182,1 250,0 76,2 -173,80 30,5    
              

E. Saldo bežného roka   (A.I-C.) 1 649,9  1 654,3 2 053,0 398,70 124,1    
F. SALDO CELKOM (A. - C.) 8 178,8  9 478,6 10 231,8 753,20 107,9    

  v tom : - základný fond    /ZF/  4 961,0 5 776,4 6 193,6 417,20 107,2    
              - rezervný fond    /RF/ 862,5 946,3 939,1 -7,20 99,2    
              - správny fond     /SF/ 337,3 338,7 465,1 126,40 137,3    
              - garančný fond  /GF/ 2 018,0 2 417,2 2 634,0 216,80 109,0    
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Súvaha    
Národného úradu práce za rok 2003   

        
     v mil. Sk   
        
        
    AKTÍVA    PASÍVA    
        
           Účtovné obdobie  Účtovné obdobie   
 Brutto Korekcia Netto     
        
A. Neobežný majetok 2 229,0 924,3 1 304,7 A. Vlastné zdroje 21 645,5   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 116,1 90,0 26,1     1. Fondy organizácie 21 637,4   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 2 112,9 834,3 1 278,6     2. Výsledok hospodárenia 8,1   
    3. Finančné investície 0,0 0,0 0,0     
        
B. Obežný majetok 22 695,8 1 490,0 21 205,8 B. Cudzie zdroje    865,0   
    1. Zásoby 2,8 0,0 2,8     1. Rezervy zákonné 0,0   
    2. Dlhodobé pohľadávky 0,0 0,0 0,0     2. Dlhodobé záväzky 0,4   
    3. Krátkodobé pohľadávky 11 812,4 1 490,0 10 322,4     3. Krátkodobé záväzky    846,7   
    4. Finančný majetok 9 994,5 0,0 9 994,5     4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,0   
    5. Prechodné účty aktív 886,1 0,0 886,1     5. Prechodné účty pasívne 17,9   
        
    Úhrn aktív 24 924,8 2 414,3 22 510,5     Úhrn pasív 22 510,5   
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1.2.7. Štátne fondy 
 

 V Slovenskej republike plnili svoje funkcie v roku 2003 dva štátne fondy, konkrétne 

Štátny fond rozvoja bývania a Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení 

a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Peňažné prostriedky 

potrebné na plnenie svojich úloh získavajú štátne fondy vlastnou činnosťou, transfermi zo 

štátneho rozpočtu a úvermi (v roku 2003 štátne fondy úvery nečerpali). Ich hospodárenie za 

rok 2003 sa skončilo nasledovne (v mil. Sk): 

 
Zdroje štátnych fondov                 15 653,3
z toho: prijaté úvery 0,0
            zostatok prostriedkov z minulých rokov 8 879,7
Príjmy štátnych fondov 6 773,6
Potreby štátnych fondov  4 385,4
z toho: splatené úvery 560,0
Výdavky štátnych fondov 3 825,4
Prebytok hospodárenia štátnych fondov  2 948,2

 
Štátne fondy disponovali v roku 2003 celkovými zdrojmi 15 653,3 mil. Sk. Po vylúče-

ní zostatku prostriedkov prevedených z predchádzajúceho roka (8 879,7 mil. Sk) príjmy bež-

ného roka sú 6 773,6 mil. Sk.  

Na celkových zdrojoch 15 653,3 mil. Sk sa rozhodujúcou mierou (81,0 %, resp. 

12 686,7 mil. Sk) podieľali nedaňové príjmy tvorené najmä položkami ostatné príjmy 

v čiastke 11 530,4 mil. Sk (v tom hlavne zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 

8 879,7 mil. Sk, príjmy z prijatých odvodov 2 616,3 mil. Sk a iné) a úroky z domácich úve-

rov, pôžičiek a vkladov vo výške 1 153,0 mil. Sk. Druhou najvýznamnejšou sumou 2 490,0 

mil. Sk  boli granty a transfery, a to konkrétne transfer zo štátneho rozpočtu. Poslednou príj-

movou položkou sú príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 

v celkovej výške 476,6 mil. Sk, v ktorej sú zahrnuté príjmy z domácich úverov a pôžičiek od 

fyzických osôb 377,7 mil. Sk, príjmy z domácich úverov a pôžičiek od nefinančných subjek-

tov 28,4 mil. Sk a príjmy z domácich úverov a pôžičiek od obcí 70,5 mil. Sk.  

 Celkové výdavky štátnych fondov sa k 31. 12. 2003 čerpali sumou 3 825,4 mil. Sk 

(resp. so splatenými bankovými úvermi 4 385,4 mil. Sk), z čoho bežné výdavky predstavovali 

404,6 mil. Sk, kapitálové výdavky 519,2 mil. Sk a poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na 

majetku a splácanie istín 2 901,6 mil. Sk ( resp. 3 461,6 mil. Sk aj so sumou splatených úve-

rov).  

Na čerpaní bežných výdavkov sa v najväčšej miere podieľala položka tovary a ďalšie 
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služby, a to konkrétne uloženie a likvidácia odpadu v sume 259,0 mil. Sk. Ďalších 80,7 mil. 

Sk sa použilo na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a poslednú významnej-

šiu položku bežných výdavkov 37,1 mil. Sk tvoria bežné transfery rozpočtovým organizá-

ciám. 

 Kapitálové výdavky tvoria najmä kapitálové transfery právnickým osobám 513,1 mil. 

Sk. 

 Najväčšou sumou sa na celkových výdavkoch podieľajú poskytované úvery a pôžičky, 

účasť na majetku a splácanie istiny, a to úvery a pôžičky jednotlivcom a neziskovým právnic-

kým osobám vo výške 2 662,6 mil. Sk, splácanie domácej istiny z bankových dlhodobých 

úverov 560,0 mil. Sk a úvery nefinančným subjektom 235,0 mil. Sk. 

 Rozpočtové hospodárenie štátnych fondov za rok 2003 sa skončilo celkovým pre-

bytkom 2 948,2 mil. Sk.  

  

1.2.7.1. Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení  

a  nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 
 

Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jad-

rovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi je zriadený zákonom NR SR č. 254/1994 Z. z. o 

Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým 

palivom a rádioaktívnymi odpadmi ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné pros-

triedky určené na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky a na nakladanie s vyhoretým 

jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Zdrojmi fondu, ktorého správu vykonáva Mi-

nisterstvo hospodárstva SR, sú najmä:  

- príspevky prevádzkovateľov jadrovoenergetických zariadení, 

- pokuty uložené Úradom jadrového dozoru SR fyzickým a právnickým osobám, 

- bankové úvery, 

- dotácie zo štátneho rozpočtu, 

- úroky z prostriedkov fondu uložených v banke. 

Celkové zdroje na rok 2003 sa rozpočtovali sumou 11 685,3 mil. Sk, ich skutočný ob-

jem 11 693,2 mil. Sk predstavuje plnenie na 100,1 %. Z celkových zdrojov 11 693,2 mil. Sk 

tvorí zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 8 552,8 mil. Sk (plnenie na 100,5 %), 

takže príjmy bežného roka dosiahli 3 140,4 mil. Sk (99,0 %). Tieto pozostávajú z príspevku 

prevádzkovateľa jadrovoenergetických zariadení 2 616,4 mil. Sk (97,9 %) a z úrokov 

z vkladov v Národnej banke Slovenska 524,0 mil. Sk (104,8 %). Transfer zo štátneho rozpo-
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čtu na likvidáciu jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice nebol pre štátny fond vládou 

schválený. V roku 2003 nečerpal fond nové úvery a nebol evidovaný ani žiadny príjem 

z pokút a penále.  

 Výdavky fondu sa rozpočtovali vo výške 868,1 mil. Sk a ich skutočný objem 776,7 

mil. Sk predstavuje 89,5 % schváleného rozpočtu. Podstatnú časť z nich (772,1 mil. Sk) tvoria 

dotácie zo štátneho fondu vlastníkovi jadrovoeneregetických zariadení – Slovenským elek-

trárniam, a.s. (v tom 513,1 mil. Sk na investičné akcie a  259,0 mil. Sk na neinvestičné) na 

akcie súvisiace s likvidáciou jadrovoenergetických zariadení na základe rozhodnutí ministra 

hospodárstva SR a priorít schvaľovaných Radou štátneho fondu. Tieto finančné prostriedky 

boli použité na viaceré projekty: vyraďovanie JE A-1, I. a II. etapa, vyraďovanie JE V-1, hl-

binné úložisko – II. A III. etapa, republikové úložisko rádioaktívneho odpadu Mochovce, me-

dzisklad vyhoreného paliva Bohunice, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a iné. 

 Z hľadiska členenia výdavkov na bežné a kapitálové dosiahli bežné výdavky 263,5 

mil. Sk (93,9 % ročného rozpočtu) a kapitálové 513,2 mil. Sk (87,4 %). Z bežných výdavkov 

najvyššiu sumu 259,0 mil. Sk tvorila podpoložka uloženie a likvidácia odpadu. V kapitá-

lových výdavkoch sa rozpočtoval transfer štátnym právnickým osobám vo výške 568,4 mil. 

Sk, z ktorého sa poskytlo 513,1 mil. Sk (90,3 %). 

 Saldo hospodárenia bežného roka tvorí prebytok 2 363,7 mil. Sk, čo predstavuje 

102,5 % rozpočtovaného. Zostatok prostriedkov fondu k 31. 12. 2003 dosiahol 10 916,4 mil. 

Sk (vrátane zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka). Tieto budú slúžiť na likvidáciu 

jadrovoenergetických zariadení po skončení prevádzky.  

 
1.2.7.2. Štátny fond rozvoja bývania 

 
 Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, zriadeného zákonom NR SR č. 

124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, sa realizuje pomoc štátu pri rozširovaní 

a zveľaďovaní bytového fondu. Uvedenú podporu je možné poskytnúť na výstavbu bytu alebo 

dostavbu rozostavaného bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane bytu, ktorý sa získa 

nadstavbou, výstavbou, prístavbou, resp. prestavbou nebytového priestoru, na kúpu bytu, na 

zateplenie bytového domu a rodinného domu, na odstránenie statických nedostatkov bytového 

domu a pod. 

 Správu štátneho fondu rozvoja bývania vykonáva Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. Jeho zdroje tvoria najmä: 

  - splátky úverov a úrokov z úverov poskytnutých z fondu, 



                                                                                                                       49

 - výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke, 

 - úvery poskytnuté bankami, 

 - dotácie zo štátneho rozpočtu, 

 - dary, 

 - príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku SR. 

Z celkových rozpočtovaných  príjmov štátneho fondu 3 624,5 mil. Sk pripadalo 33,7 

mil. Sk na zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. Skutočne dosiahnuté príjmy vo 

výške 3 960,1 mil. Sk (z toho 326,9 mil. Sk zostatok nepoužitých prostriedkov 

z predchádzajúceho roka) predstavujú 109,3 %-né plnenie ročného rozpočtu.  

 Na nedaňových príjmoch sa v najväčšej miere podieľajú úroky z domácich úverov, 

pôžičiek a vkladov v sume 628,9 mil. Sk (115,0 %-né plnenie) a zostatok prostriedkov 

z predchádzajúceho roka 326,9 mil. Sk.  Objemovo najvýznamnejšiu položku celkových 

príjmov tvoria granty a transfery, kde transfer zo štátneho rozpočtu dosiahol 2 490,0 mil. Sk. 

Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí v sume 476,6 mil. Sk 

(98,5 %-né plnenie) tvoria príjmy od fyzických osôb 377,7 mil. Sk, od nefinančných subjek-

tov 28,3 mil. Sk a od obcí 70,6 mil. Sk. Štátny fond rozvoja bývania neprijal v roku 2003 

žiadne úvery. Príjmy bežného roka (bez zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka) do-

siahli 3 633,3 mil. Sk, čo predstavuje 101,2 %-né plnenie schváleného rozpočtu. 

 Výdavky štátneho fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2003 dosiahli 3 048,7 mil. Sk (99,5 

% ročného rozpočtu) a pozostávajú z bežných výdavkov 141,1 mil. Sk, kapitálových výdav-

kov 6,0 mil. Sk a poskytovaných úverov, pôžičiek a splácania istín vo výške 3 461,6 mil. Sk 

(bez splátok istín 2 901,6 mil. Sk). V rámci bežných výdavkov (141,1 mil. Sk) objemovo naj-

významnejšími položkami sú splácanie úrokov ostatným bankám 80,6 mil. Sk, bežné transfe-

ry rozpočtovým organizáciám 37,1 mil. Sk a poplatky banke 8,4 mil. Sk. Kapitálové výdavky 

(6,0 mil. Sk) tvoria najmä výdavky na obstarávanie kapitálových aktív 2,3 mil. Sk (nákup 

softvéru, výpočtovej techniky) a kapitálové transfery jednotlivcom 3,7 mil. Sk. 

 V súlade s úlohou fondu najväčšiu časť jeho výdavkov tvorili prostriedky určené na 

poskytované úvery a pôžičky a splácanie istín vo výške 3 461,6 mil. Sk. Z toho úvery jednot-

livcom dosiahli sumu 2 662,6 mil. Sk, úvery nefinančným subjektom 235,0 mil. Sk, úvery na 

rôznej úrovni-obciam 4,0 mil. Sk a štátny fond taktiež splatil istinu 560,0 mil. Sk z domácich 

bankových dlhodobých úverov. 

  Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2003 predstavoval 

sumu 351,5 mil. Sk. Štátny fond rozvoja bývania  skončil za rok 2003 prebytkom hospo-

dárenia bežného roka vo výške 584,5 mil. Sk. 
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Celkový  prehľad  príjmov  a  výdavkov  štátnych  fondov  za  rok 2003 
(v tis. Sk) 

                     
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických 

zariadení a nakladania s vyhoretým 
 jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

Štátny fond rozvoja bývania 

Skutočnosť Skutočnosť 

  

Druh príjmov / výdavkov 
Rozpočet schvá-

lený abs. % 
Rozpočet schvále-

ný abs. % 
 A. Daňové príjmy 0 0 0,0 0  0 0,0 
 B. Nedaňové príjmy 11 685 286 11 693 178 100,1 590 429  993 535 168,3 
  v tom:              

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0,0 0  0 0,0 
2. Administratívne a iné poplatky a platby 0 0 0,0 0  3 384 0,0 
3. Kapitálové príjmy 0 0 0,0 0  0 0,0 
4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 500 000 524 037 104,8 546 700  628 942 115,0 
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 0 0 0,0 0  0 0,0 
6. Iné nedaňové príjmy 11 185 286 11 169 141 99,9 43 729  361 209 826,0 

 C. Granty a transfery 0 0 0,0 2 550 000  2 490 001 97,6 
 D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 0 0 0,0 484 100  476 605 98,5 
 E. Prijaté úvery 0 0 0,0 0  0 0,0 
  Úhrn príjmov 11 685 286 11 693 178 100,1 3 624 529  3 960 141 109,3 
 A. Bežné výdavky 280 752 263 540 93,9 161 529  141 067 87,3 
  v tom:              

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 825 2 301 81,5 7 121  7 264 102,0 
2. Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 1 057 772 73,0 2 847  2 653 93,2 
3. Tovary a ďalšie služby 276 695 260 464 94,1 13 632  13 369 98,1 
4. Bežné transfery 175 3 1,7 40 129  37 055 92,3 
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0 0 0,0 97 800  80 726 82,5 

 B. Kapitálové výdavky 587 325 513 227 87,4 32 400  5 996 18,5 
  v tom:              

1. Obstarávanie kapitálových aktív 18 878 148 0,8 0  2 250 0,0 
2. Kapitálové transfery 568 447 513 079 90,3 32 400  3 746 11,6 

 C. Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny  0 0 0,0 3 430 600  3 461 612 100,9 
  v tom:              

1. Úvery a účasť na majetku 0 0 0,0 2 871 600  2 901 612 101,0 
2. Splácanie istiny 0 0 0,0 559 000  560 000 100,2 

  Úhrn výdavkov 868 077 776 767 89,5 3 624 529  3 608 675 99,6 
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 Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátnych fondov za rok 2003  
 ( v tis. Sk)  

      
Štátne fondy 

Slovenskej republiky 
Skutočnosť 

Druh príjmov / výdavkov 
Rozpočet schválený 

abs. % 
Daňové príjmy 0 0 0,0
Nedaňové príjmy 12 275 715 12 686 713 103,3
v tom:       
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0,0
Administratívne a iné poplatky a platby 0 3 384 0,0
Kapitálové príjmy 0 0 0,0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 046 700 1 152 979 110,2
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 0 0 0,0
Iné nedaňové príjmy 11 229 015 11 530 350 102,7
Granty a transfery 2 550 000 2 490 001 97,6
Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových 
účastí 484 100 476 605 98,5
Prijaté úvery 0 0 0,0
Úhrn príjmov 15 309 815 15 653 319 102,2
Bežné výdavky 442 281 404 607 91,5
v tom:       
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 9 946 9 565 96,2
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 3 904 3 425 87,7
Tovary a ďalšie služby 290 327 273 833 94,3
Bežné transfery 40 304 37 058 91,9
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 97 800 80 726 82,5
Kapitálové výdavky 619 725 519 223 83,8
v tom:       
Obstarávanie kapitálových aktív 18 878 2 398 12,7
Kapitálové transfery 600 847 516 825 86,0
Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie 
istiny  3 430 600 3 461 612 100,9
v tom:       
Úvery a účasť na majetku 2 871 600 2 901 612 101,0
Splácanie istiny 559 000 560 000 100,2

Úhrn výdavkov 4 492 606 4 385 442 97,6
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1.2.8. Fond národného majetku SR 
 

Rozpočet Fondu národného majetku SR (ďalej len „FNM SR“, resp. „fond“) ako sú-

časť verejného rozpočtu predpokladal v roku 2003 celkové príjmy vo výške 17 627,8 mil. Sk 

a celkové výdavky 16 712,9 mil. Sk. Hospodárenie bežného roka sa rozpočtovalo 

s prebytkom vo výške 914,9 mil. Sk ako rozdiel medzi celkovými príjmami zníženými 

o zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku (21,1 mil. Sk) a celkovými rozpočtovanými 

výdavkami zníženými o úhradu istiny dlhopisov fondu (350,0 mil. Sk). V priebehu roku 2003 

došlo k úpravám pôvodne schválených príjmov a výdavkov fondu. Príjmy sa stanovili 

v objeme 17 648,9 mil. Sk, výdavky 17 062,9 mil. Sk a prebytok 586,0 mil. Sk. 

V schválenom rozpočte vychádzal fond z očakávaných príjmov z uzavretých zmlúv, 

ako aj z predpokladu, že v roku 2003 dôjde k uzavretiu a podpísaniu nových zmlúv a výnosy 

z týchto predajov budú príjmom fondu ešte v roku 2003. Vo výdavkoch boli zapracované 

všetky skutočnosti, ktoré sa týkali použitia majetku fondu. 

 Celkové skutočne dosiahnuté príjmy fondu 20 403,4 mil. Sk v rozhodujúcej miere 

tvorili  príjmy z privatizácie. Išlo o príjem 5 699,9 mil. Sk z predajov uzavretých 

v predchádzajúcich rokoch (doplatok za Slovenský plynárenský priemysel, a.s., doplatok za 

Západoslovenskú a Stredoslovenskú energetiku, a.s. a ostatné príjmy), o príjem 6 002,5 mil. 

Sk z predajov realizovaných v plnej miere, resp. sčasti v roku 2003 (predaj Východosloven-

skej energetiky, a.s. a ostatné príjmy).  

 Z úrokových výnosov v peňažných ústavoch získal fond 420,5 mil. Sk ako úroky 

z termínovaných vkladov a výplaty z dlhodobých termínovaných vkladov ukončených v roku 

2003. Ostatné príjmy v úhrnnej výške  4 641,6 mil. Sk tvorili dividendy (3 964,6 mil. Sk), 

vyplatenie podielových listov RIF, a.s. (433,0 mil. Sk), úroky zo zmlúv (53,8 mil. Sk) 

a ostatné príjmy (190,2 mil. Sk). V úhrnných príjmoch je zahrnutý aj prevod peňažných pros-

triedkov z predchádzajúceho roku 3 638,9 mil. Sk. 

 Z úhrnných skutočne dosiahnutých výdavkov fondu vo výške 17 304,0 mil. Sk sa 

14 832,0 mil. Sk realizovalo na základe § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Národná 

rada SR uznesením č. 125/2002 schválila návrh na použitie majetku FNM v zmysle citované-

ho ustanovenia zákona vo výške 15 150,0 mil. Sk. Znamená to, že limit schválený Národnou 

radou SR sa dodržal. 
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 Použitie majetku fondu na základe § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. sa 

uskutočnilo v súlade s príslušnými uzneseniami vlády na účely uvedené v nasledovnej tabuľ-

ke (v mil. Sk): 
 

Č. uznesenia Účel Schválený 
limit 

Výdavok 
FNM 

603/2000 Použitie prostriedkov z privatizácie 51 % akcií 
Slovenských telekomunikácií, a.s. 5,3 5,3

385/2001 Pre potreby Študentského pôžičkového fondu 50,0 50,0

662/2003 Posilnenie štátnych finančných aktív na dofinan-
covanie regionálneho školstva 300,0 300,0

1231/2002 K návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004:  
 - posilnenie štátnych finančných aktív 3 964,5 3 964,5
 - štátne záruky 3 136,5 2 818,7
 - splatenie dlhu zdravotníckych zariadení 3 435,0 3 435,0
1176/2003 Posilnenie štátnych finančných aktív 3 000,0 3 000,0

1092/2002 
Úhrada poslednej splátky v prospech MDPT SR 
na splatenie záväzku ŽSR voči SP, Spoločnej  
ZP, FNM a energetickým podnikom 

1 000,0 1 000,0

 Iné účely podľa rozhodnutí vlády:  
969/2002 
a 473/2002 

Obstaranie a schválenie zmien doplnkov ÚPN 
VÚC 6,4 6,4

446,707 
a 998/2002  

Úhrada zvyšku náhrady nákladov miest a obcí 
na vybudovanie plynárenských zariadení 2,3 2,1

391/2003 Slovenskej televízii na úhradu rozvojového pro-
jektu 250,0 250,0

 S p o l u 15 150,0 14 832,0
 

Na základe uznesenia NR SR č. 126/2002 boli schválené výdavky na činnosť FNM, 

ktoré boli k 31. 12. 2003 použité v sume 124,8 mil. Sk. 

Ďalšie prostriedky v celkovej výške 2 347,1 mil. Sk v rámci použitia majetku FNM, 

ktoré schvaľuje Prezídium fondu, boli určené najmä na zvýšenie základného imania spoloč-

ností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond (405,4 mil. Sk), úhradu nákladov spo-

jených s činnosťou fondu (124,8 mil. Sk), úhradu nákladov spojených s podporou privatizá-

cie (1 704,1 mil. Sk), na nákup majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo (9,6 

mil. Sk), úhradu nákladov spojených so splatením dlhopisov FNM (79,8 mil. Sk) a a na 

ostatné potreby fondu (23,4 mil. Sk). 

 Na základe celkových príjmov a výdavkov Fond národného majetku SR hospo-

dáril v roku 2003 s prebytkom 3 099,3 mil. Sk. Po odrátaní zostatku finančných pros-

triedkov z predchádzajúceho roka vo výške 3 689,9 mil. Sk z celkových príjmov 

a taktiež splátok istiny v sume 71,5 mil. Sk z celkových výdavkov, skončilo hospodárenie 

Fondu národného majetku SR schodkom 468,0 mil. Sk. 
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Príjmy a výdavky FNM v roku 2003 

                     mil. Sk 

Položky Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2003 

PRÍJMY SPOLU 17 648,9 20 403,4 
200 Nedaňové príjmy 4 778,8 8 268,0 
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 4 266,9 3 966,4 
211 Príjmy z podnikania 4 005,0 3 964,5 
212 Príjmy z vlastníctva majetku 261,9 1,9 
220 Administratívne a iné poplatky a platby 161,9 85,8 
222 Pokuty a penále 156,5 83,9 
223 Poplatky a platby z nepr. a náhodného predaja 5,4 1,9 
230 Kapitálové príjmy 60,0 110,8 
231 z predaja kapitálových aktív 0 1,0 
234 z realizácie finančného majetku  0 42,4 
235 z konkurzu, likvidácie a exekúcie 60,0 67,4 
240 Úroky z domácich úverov a vkladov 200,0 420,6 
242 Z vkladov 200,0 420,6 
290 Iné nedaňové príjmy 90,0 3 684,4 
       z toho:  
292 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 21,1 3 638,9 
400 Príjmy z predaja majetkových účastín 12 870,1 12 135,4 
430 z predaja majetkových účastí 12 573,4 11 791,3 
440 z predaja majetku FNM a SPF 296,7 344,1 
  
VÝDAVKY SPOLU 17 062,9 17 304,0 
600 Bežné výdavky  9 153,0 13 989,6 
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 66,1 44,1 
620 Poistné a príspevky zamestnávateľov do pois- 
       ťovní a NÚP 22,8 22,4 

630 Tovary a ďalšie služby 667,9 1 784,5 
640 Bežné transfery 8 246,2 12 130,3 
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni 8 009,0 11 961,2 
642 Bežné transfery  jednotlivcom a neziskovým  
       právnickým osobám 

137,2 50,5 

646 Nákl. spoj. s ručením FNM za spriv. majetok 100,0 116,5 
648 Bežné transfery na rôznej úrovni 0 2,1 
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace 
       s úvermi 

150,0 8,3 

700 Kapitálové výdavky 7 099,9 2 826,9 
710 Obstaranie kapitálových aktív 8,9 8,2 
720 Kapitálové transfery 7 091,0 2 818,7 
800 Poskytovanie úverov, účasť na majetku  
       a splácanie istín 810,0 487,5 

810 Úvery a účasť na majetku 460,0 416,0 
814 Účasť na majetku 460,0 416,0 
820 Splácanie istín 350,0 71,5 
PREBYTOK 586,0 3 099,4 

 
 



 55

       
Súvaha  

Fondu národného majetku SR za rok 2003 
   (mil. Sk)    
       
    AKTÍVA     PASÍVA  
       

           Účtovné obdobie   
Účtovné obdo-
bie 

 Brutto Korekcia Netto    
       
A. Neobežný majetok 60 286,6 66,9 60 219,7  A. Vlastné imanie 136 573,0 
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 15,3 13,6 1,7      1. Základné imanie 30,3 
    2. Dlhodobý hmotný majetok 81,4 53,3 28,1      2. Fond privatizácie 136 297,2 
    3. Dlhodobý finančný majetok 60 189,9 0,0 60 189,9      3 .Fond osobitných prostriedkov 245,5 
B. Obežný majetok 77 008,0 0,0 77 008,0  B. Záväzky 654,7 
    1. Dlhodobé pohľadávky 638,3 0,0 638,3      1. Rezervy 66,4 
    2. Krátkodobé pohľadávky 24 197,0 0,0 24 197,0      2. Krátkodobé záväzky 24,2 
    3. Finančné účty 52 172,7 0,0 52 172,7      3. Dlhodobé záväzky 0,1 
         4. Bankové úvery a výpomoci 564,0 
       
    Úhrn aktív 137 294,6 66,9 137 227,7      Úhrn pasív 137 227,7 
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1.2.9. Slovenský pozemkový fond 
 

Rozpočet Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“, resp. „fond“) bol ako 

súčasť verejného rozpočtu na rok 2003 schválený uznesením vlády SR číslo 409 z 28. mája 

2003. Bol zostavený bez nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu, pričom celkové príjmy sa 

rozpočtovali sumou 398,4 mil. Sk, celkové výdavky 370,9 mil. Sk a prebytok rozpočtového 

hospodárenia 27,5 mil. Sk. Vládny návrh verejného rozpočtu predpokladal príjmy 428,8 mil. 

Sk, výdavky 400,7 mil. Sk a prebytok rozpočtového hospodárenia 28,1 mil. Sk. 

 Skutočné príjmy dosiahli 701,7 mil. Sk, čím boli prekročené v absolútnom vyjadrení 

o 303,3 mil. Sk, t.j. o 76,1 %. 

V priaznivom plnení rozpočtovaných príjmov sa prejavili viaceré skutočnosti, najmä: 

     - zvýšený rozsah predaných pozemkov v správe SPF; schválený rozpočet uvažoval 

s príjmami 72,0 mil. Sk, skutočný príjem dosiahol až 168,8 mil. Sk (prekročenie o 96,8 mil. 

Sk), 

     - výrazné prekročenie rozpočtovaných tzv. iných príjmov, ktoré plynú z výsledkov kon-

kurzných a likvidačných konaní v bývalých štátnych poľnohospodárskych podnikoch, ktorých 

nehnuteľný majetok spravoval fond; namiesto rozpočtovaných 15,0 mil. Sk sa získalo 53,0 

mil. Sk (viac o 38,0 mil. Sk), 

     - prebiehajúca identifikácia vlastníctva k pozemkom podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o nie-

ktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, 

ktorá sa pozitívne premietla do príjmov fondu z nájomného za pozemky spravované fondom 

podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodár-

skemu majetku v znení neskorších predpisov; skutočne dosiahnutý príjem predstavuje 214,7 

mil. Sk,  čo je o 44,7 mil. Sk viac než sa rozpočtovalo.  

V súvislosti s príjmami za predaj pozemkov je potrebné poukázať na povinnosť SPF 

vyplývajúcu zo zákona číslo 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v súvislosti 

s predajom pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré fond len spravuje. Tieto príjmy sa zo zá-

kona musia ukladať na depozitnom fonde a nie je možné ich použiť na iné účely než citovaný 

zákon pripúšťa. Na depozitnom fonde sa ku koncu roku 2003 vykazuje účtovný stav 163,7 

mil. Sk (z toho 64,8 mil. Sk efektívny prírastok v priebehu roka), ktoré sú účtovne obsiahnuté 

v položke celkových príjmov za predaj pozemkov. 

Skutočné výdavky dosiahli 697,5 mil. Sk, čím prekročili rozpočet o 326,6 mil. Sk, 

resp. o 88,1 %. 
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V investičnej oblasti sa rozpočtované výdavky splnili len na 42,7 % pri absolútnej ús-

pore 12,6 mil. Sk. Z vecného hľadiska sa výdavky vynaložili na plánovanú obmenu služob-

ných motorových vozidiel v počte 5 kusov, nákup kopírovacej techniky a na financovanie 

investičných rekonštrukcií  vlastných administratívnych budov fondu v Trenčíne, Rožňave 

a Prešove.  

V rámci bežných výdavkov sa prekročil rozpočet o 339,2 mil. Sk, resp. o 97,2 %. 

Rozpočtované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sa čerpali sumou 57,3 

mil. Sk (76,7 %), čo predstavuje ich absolútnu úsporu o 17,4 mil. Sk.  

V rozpočte sa uvažovalo s priemerným evidenčným stavom zamestnancov fondu 264 

osôb a s koncoročným fyzickým stavom 262 osôb. V skutočnosti bol priemerný evidenčný 

stav 268 osôb a koncoročný stav dosiahol 272 zamestnancov. Uvedený vývoj v stavoch za-

mestnancov ovplyvnil aj celkový vývoj priemerných mesačných miezd. V rozpočte sa počíta-

lo s priemernou mesačnou mzdou 22 653 Sk, v skutočnosti sa dosiahlo 21 262 Sk. V súvislos-

ti s prípravou nového organizačného poriadku bolo z pracovného pomeru uvoľnených celkom 

23 zamestnancov, ktorým sa vyplatili prislúchajúce peňažné náležitosti (odstupné, odchodné) 

vo objeme 3,1 mil. Sk. 

Na financovanie činností súvisiacich s povinnosťami fondu podľa zákonov číslo 

180/1995 Z. z. a 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách                 

a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov sa vynaložilo 79,6 mil. Sk, čo je 

medziročne o 16,8 mil. Sk viac. Konkrétne išlo o výdavky na: 

 
     - geometrické plány       7,4 mil. Sk 
     - záhradkové osady        4,4 mil. Sk 
     - ortofotomapy                        35,8 mil. Sk 
     - priamy fin. príspevok pre MP SR podľa zák. č. 180/1995 Z. z.    8,0 mil. Sk 
     - ostatné priame financovanie nákladov podľa zákona             24,0 mil. Sk 
        č. 180/95 Z. z. v znení nesk. predpisov.         

 
Pri finančnom plnení reštitučných nárokov podľa zákona číslo 229/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov bolo oprávneným osobám spolu vyplatených 53,0 mil. Sk. Výplaty boli 

limitované jedine počtom právoplatných rozhodnutí orgánov štátnej správy o reštitučných 

nárokoch a prejaveným záujmom oprávnených osôb o finančné plnenie, s ktorým sa obrátili 

na príslušné organizačné útvary fondu. Uspokojených bolo celkom 510 oprávnených osôb 

a náhradné pozemky boli vydané v celkovej výmere 1 142 hektárov. 

Rozpočtové hospodárenie SPF k 31.12.2003 sa skončilo prebytkom vo výške 4,2 

mil. Sk.  
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Príjmy a výdavky Slovenského pozemkového fondu za  rok 2003 
 

Položky 
Schválený
Rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 Rozdiel % plne-

nia 

 1 2 2 - 1 2/1 
PRÍJMY SPOLU 398,4 701,7 303,3 176,1
200 Nedaňové príjmy 350,4 630,6 280,2 180,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. 
majetku 183,3 231,5 48,2 126,3

212 Príjmy z vlastníctva majetku 183,3 231,5 48,2 126,3
220 Administratívne a iné poplatky 
a platby 2,5 9,4 6,9 376,0

222 Pokuty a penále 2,0 5,0 3,0 250,0
223 Poplatky a platby z nepr. a náhod. 
pred. 0,5 4,4 3,9 880,0

230 Kapitálové príjmy 132,1 205,9 73,8 155,9
231 z predaja kapitálových aktív 1,4 5,4 4,0 385,7
232 z predaja pozemkov a nehmotných 
aktív 72,0 127,4 55,4 176,9

234 z realizácie finančného majetku   46,2  46,3 0,1 100,2
235 z konkurzu, likvidácie a exekúcie 12,5 26,8 14,3 214,4
240 Úroky z domácich úverov 
a vkladov 32,5 51,1 18,6 157,2

243 Úroky z účtov finančného hospodá-
renia 0,5 1,4 0,9 280,0

244 Úroky z termínovaných vkladov 32,0 49,7 17,7 155,3
290 Iné nedaňové príjmy 0 132,7 132,7 x
292 Ostatné príjmy 0 132,7 132,7 x
400 Príjmy z predaja majetkových 
účastí 48,0 71,1 23,1 148,1

440 z predaja majetku FNM a SPF 48,0 71,1 23,1 148,1
  
VÝDAVKY SPOLU 370,9 697,5 326,6 188,1
600 Bežné výdavky  348,9 688,1 339,2 197,2
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vy-
rovnania 74,7 57,3 -17,4 76,7

620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. 
a NÚP 32,2 33,2  1,0 103,1

630 Tovary a ďalšie služby 167,5 175,1 7,6 104,5
640 Bežné transfery 74,5 422,5 348,0 567,1
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni 0 365,1 365,1 x
642 Bežné transfery  jednotlivcom 
a nezisk.  74,5  57,4 -17,1 77,0

700 Kapitálové výdavky 22,0 9,4 -12,6 42,7
710 Obstaranie kapitálových aktív 22,0 9,4 -12,6 42,7
711 pozemkov a nehmotných aktív 1,0 2,7 1,7 270,0
712 budov a stavieb 3,5 1,0 -2,5 28,6
713 kanc. strojov, prístrojov a zariadení 11,5 3,6 -7,9 31,3
714 dopravných prostriedkov 6,0 2,1 -3,9 35,0
PREBYTOK 27,5   4,2 -23,3  15,3
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Súvaha    
Slovenského pozemkového fondu za rok 2003   

         
      v mil. Sk   
         
         
    AKTÍVA     PASÍVA    
         

           Účtovné obdobie   
Účtovné obdo-
bie   

 Brutto Korekcia Netto      
         
A. Neobežný majetok 4 165,1 109,3 4 055,8  A. Vlastné zdroje 6 091,6   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 7,1 3,8 3,3      1. Fondy organizácie 5 907,0   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 4 158,0 105,5 4 052,5      2. Výsledok hospodárenia 184,6   
    3. Finančné investície 0,0 0,0 0,0      
         
B. Obežný majetok 2 085,7 0,0 2 085,7  B. Cudzie zdroje 49,9   
    1. Zásoby 2,2 0,0 2,2      1. Rezervy zákonné 0,0   
    2. Dlhodobé pohľadávky 0,0 0,0 0,0      2. Dlhodobé záväzky 0,2   
    3. Krátkodobé pohľadávky 889,7 0,0 889,7      3. Krátkodobé záväzky 44,8   
    4. Finančný majetok 1 192,9 0,0 1 192,9      4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,0   
    5. Prechodné účty aktív 0,9 0,0 0,9      5. Prechodné účty pasívne 4,9   
         
    Úhrn aktív 6 250,8 109,3 6 141,5      Úhrn pasív 6 141,5   
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1.2.10. Slovenská konsolidačná, a.s. 

 
Akciová spoločnosť Slovenská konsolidačná bola do Obchodného registra zapísaná 

10.11.1999. Hlavným predmetom jej činnosti je faktoring a forfaiting – kúpa a predaj pohľa-

dávok a realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb.  

V podnikateľskom pláne na rok 2003 si spoločnosť vytýčila v oblasti aktívnych ob-

chodov ako hlavný cieľ znížiť objem portfólia o 60 %, a to: 

     - postúpiť cca 35 500,0 mil. Sk pohľadávok na tretie osoby, 

     - postúpiť cca 9 100,0 mil. Sk pohľadávok na FNM SR a Slovenskú záručnú a roz-

vojovú banku, 

     - odpísať nedobytné pohľadávky cca 15 000,0 mil. Sk. 

 Zámer v postúpení pohľadávok na FNM SR a SZRB sa neuskutočnil, takže príjmy 

z realizácie a vymáhania pohľadávok dosiahli spolu 750,1 mil. Sk v nasledovnej štruktúre     

(v mil. Sk): 

 

Druh príjmu Suma 

Príjmy z exekučných konaní 86,8 

Príjmy z konkurzných konaní 340,7 

Iné príjmy (vlastné splátky, realizácia zál. práva) 297,9 

Príjmy z postúpenia pohľadávok 24,7 

S p o l u 750,1 

 

 V súlade s hlavným predmetom činnosti spoločnosti tvorili uvedené príjmy rozhodu-

júci podiel, a to 68,4 % z celkových dosiahnutých príjmov (1 096,0 mil. Sk).  

 Z hľadiska hodnotenia peňažných tokov boli v roku 2003 na bežný účet spoločnosti 

prijaté celkové príjmy 1 096,0 mil. Sk, z ktorých podľa ekonomického členenia rozpočtovej 

klasifikácie tvorili 345,0 mil. Sk bežné príjmy, 0,2 mil. Sk kapitálové príjmy  a 750,8 mil. Sk 

pripadlo na splátky poskytnutých pôžičiek a predaj akcií. V rámci bežných príjmov rozhodu-

júcou položkou boli prijaté úroky (100,5 mil. Sk). 

 Výdavky spoločnosti dosiahli celkom 976,3 mil. Sk. V rozhodujúcej miere sa realizo-

vali formou bežných výdavkov (968,6 mil. Sk, resp. 99,2 %), a to na mzdy, platy a ostatné 

osobné vyrovnania (83,5 mil. Sk), príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP (17,1 mil. 
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Sk), nákupy tovarov služieb (88,9 mil. Sk). Rozhodujúcimi boli splátky úverov a súvisiace 

platby 751,3 mil. Sk. 

 Z kapitálových výdavkov 7,7 mil. Sk sa obstaral neobežný majetok za 4,9 mil. Sk 

a pozemky a nehmotné aktíva za 2,8 mil. Sk. 

 Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a.s. k 31.12.2003 sa skončilo  prebytkom 

119,7 mil. Sk. Podrobnejšie údaje o príjmoch a výdavkoch spoločnosti a o jej majetkovej 

pozícii sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Príjmy/Výdavky mil. Sk 
Bežné príjmy 345,0 

v tom:  príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  100,5 

            administratívne a iné platby 4,0 

            ostatné nedaňové príjmy 240,5 

Kapitálové príjmy 0,2 

Splátky  750,8 

v tom: splátky poskytnutých pôžičiek 677,7 

            predaj akcií 73,1 

Príjmy spolu 1 096,0 

Bežné výdavky 968,6 

v tom: Výdavky na mzdy, tovar a služby 189,5 

            z toho: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 83,5 

                        príspevky zamestnávateľa do poisťovní 17,1 

                        nákupy tovarov a služieb  88,9 

           Splátky úrokov a súvisiace platby    751,2 

            Transfer do štátneho rozpočtu 27,9 

Kapitálové výdavky 7,7 

v tom: obstaranie fixných kapitálových aktív 4,9 

            obstaranie pozemkov a nehmotných aktív 2,8 

Pôžičky 0,0 

Výdavky spolu 976,3 

Prebytok (+), schodok (-) 119,7 
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Súvaha    
Slovenská konsolidačná a.s. za rok 2003   

        
     v mil. Sk   
        
        
    AKTÍVA    PASÍVA    
        
           Účtovné obdobie  Účtovné obdobie   
 Brutto Korekcia Netto     
        
A. Neobežný majetok 16 067,9 5 421,3 10 646,6 A. Vlastné zdroje 8 811,8   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 48,6 44,0 4,6     1. Základné imanie 12 294,9   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 11 692,6 1 620,5 10 072,1     2. Kapitálové fondy -388,8   
    3. Dlhodobý finančný majetok 4 326,7 3 756,8 569,9     3.Výsledky hospodárenia min.rokov -9,7   
        4. Výsledok hospodár.za účtov.obdobie     -3 084,6   
B. Obežný majetok 83 241,0 65 327,1 17 913,9 B. Cudzie zdroje 18 044,0   
    1. Zásoby 0,0 0,0 0,0     1. Rezervy  209,6   
    2. Dlhodobé pohľadávky 2 440,4 573,7 1 866,7     2. Dlhodobé záväzky 9 913,2   
    3. Krátkodobé pohľadávky 80 169,2 64 753,4 15 415,8     3. Krátkodobé záväzky 112,9   
    4. Finančné účty 631,4 0,0 631,4     4. Bankové úvery a výpomoci 7 808,3   
        
C. Časové rozlišenie 1,0 0,0 1,0 C. Časové rozlišenie 1 705,7   
    1. Náklady budúcich období       0,4 0,0 0,4     1. Výdavky budúcich období       0,0   
    2. Príjmy budúcich období 0,6 0,0 0,6     2. Výnosy budúcich období 1 705,7   
        
    Úhrn aktív 99 309,9 70 748,4 28 561,5     Úhrn pasív 28 561,5   



 63

1.2.11. Verejné vysoké školy 

 
V zmysle § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení ne-

skorších predpisov majú vysoké školy v pôsobnosti Ministerstva školstva SR od 1.4.2002 

postavenie verejných vysokých škôl. 

Z vymedzenia poslania, úloh a základných pravidiel hospodárenia verejných vysokých 

škôl i z ďalších ustanovení zákona vyplýva, že ide o verejnoprávne inštitúcie neziskového 

charakteru financované najmä zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácií. Hlavným zdro-

jom príjmov verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostred-

níctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom  

a verejnou vysokou školou. Dotácie sa poskytujú na uskutočňovanie akreditovaných študij-

ných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy 

a na sociálnu podporu študentov. Zdrojom financovania sú tiež dotácie z rozpočtov ostatných 

kapitol štátneho rozpočtu a dotácie z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Na krytie 

svojich výdavkov využívajú verejné vysoké školy aj ďalšie zdroje – vlastné príjmy školy, a to 

školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, z majetku verejnej vy-

sokej školy, z duševného vlastníctva, z vlastných finančných fondov a iné výnosy z hlavnej 

a podnikateľskej činnosti. Ďalším zdrojom financovania sú rôzne projekty, granty zo zahrani-

čia a tiež štátne objednávky.  

Ministerstvo školstva SR poskytlo v roku 2003 verejným vysokým školám dotácie na 

bežné výdavky 7 851,9 mil. Sk (v členení na schválené programy) a kapitálové dotácie           

1 085,3 mil. Sk (tiež v členení na programy). 

Vzhľadom na postavenie verejných vysokých škôl sa zostatok nevyčerpaných finan-

čných prostriedkov z dotácií, súvisiaci s neukončením prác v rámci programov na ktoré boli 

dotácie poskytnuté, prenáša do nasledujúceho roku. 

V hospodárení za rok 2003 dosiahli jednotlivé verejné vysoké školy nasledovné hos-

podárske výsledky1 (v mil. Sk): 

                                                                                                                    zisk (+), strata (-) 

 

1. Univerzita Komenského                                                                                     - 27,9 

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                                                                        - 30,0 

                                                           
1 Keďže verejné vysoké školy neboli v roku 2003 súčasťou zostaveného verejného rozpočtu, nemali povinnosť 
vo svojom účtovníctve účtovať o príjmoch a výdavkoch podľa rozpočtovej klasifikácie. Preto sa ich hospodáre-
nie hodnotí z hľadiska dosiahnutých výnosov a nákladov. 
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3. Prešovská univerzita                                                                                           + 5,2 

4. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda                                                                          -  1,5 

5. Univerzita veterinárneho lekárstva                                                                     -  9,2  

6. Univerzita Konštantína filozofa                          -  3,4 

7. Univerzita Mateja Bela        -  6,2 

8. Trnavská univerzita         + 3,9 

9. Slovenská technická univerzita               + 29,4 

10. Technická univerzita v Košiciach                - 35,3 

11. Žilinská univerzita                  - 33,0 

12. Trenčianska univerzita                                                                                       - 11,1 

13. Ekonomická univerzita                                                                                       -  3,4 

14. Slovenská poľnohospodárska univerzita                                                           +  6,7 

15. Technická univerzita vo Zvolene                                                                        -  5,8 

16. Vysoká škola muzických umení                                                                          -  7,6 

17. Vysoká škola výtvarných umení                                                                        +  0,2 

18. Akadémia umení v Banskej Bystrici                                                                   -  3,1 

19. Katolícka univerzita                                                                                           +  4,7 

Spolu strata:                                                                                                          - 127,4 

 

 V súhrne za všetky verejné vysoké školy sa vykázala strata vo výške 127,4 mil. 

Sk, pričom výnosy dosiahli 10 077,8 mil. Sk a náklady 10 205,2 mil. Sk. Hospodársky vý-

sledok je vykazovaný v sumáre za hlavnú a podnikateľskú činnosť. Na záporný hospodársky 

výsledok vplýva v nákladovej časti najmä účtovanie odpisov z majetku, ktoré nebolo možné 

vykryť z vlastných výnosov školy.  Naopak, výšku hospodárskeho výsledku v značnej miere 

priaznivo ovplyvnila podnikateľská činnosť. 

 V oblasti majetku verejných vysokých škôl sa zvýšil stav dlhodobého majetku. 

V nehmotnom majetku vykázali zvýšenie z dôvodu nákupu softvérov na zabezpečenie účtov-

níctva vyplývajúceho zo zmenených podmienok hospodárenia. Hmotný majetok sa zvýšil 

hlavne z dôvodu obstarania, rekonštrukcií a modernizácie študentských domovov, učební 

a prevádzkových budov. 

 V roku 2003 došlo k nadobudnutiu finančných investícií z dôvodu odčlenenia sa vy-

sokoškolských poľnohospodárskych podnikov od verejných vysokých škôl na samostatné 

právne subjekty. Z uvedeného dôvodu získali verejné vysoké školy podielové cenné papiere 

a vklady v obchodných spoločnostiach. 
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 V oblasti pohľadávok evidujú verejné vysoké školy aj pohľadávky po lehote splatnos-

ti, ktoré sú vymáhané súdnou cestou. 

 V oblasti pasív verejné vysoké školy vytvárajú fondy v zmysle zákona č. 131/2002 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a to rezervný fond, fond reprodukcie, šti-

pendijný fond a fondy podľa osobitných predpisov. 

 V záväzkoch vykazujú krátkodobé záväzky z obchodného styku, pričom ide hlavne 

o neuhradené energie. V uvedených záväzkoch vykazujú aj záväzky po lehote splatnosti. 
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Súvaha    
Verejné vysoké školy za rok 2003   

        
     v mil. Sk   
        
        
    AKTÍVA    PASÍVA    
        
           Účtovné obdobie  Účtovné obdobie   
 Brutto Korekcia Netto     
        
A. Neobežný majetok 24 069,6 9 069,6 15 000,0 A. Vlastné zdroje 14 144,1   
    1. Dlhodobý nehmotný majetok 175,6 121,3 54,3     1. Fondy organizácie 14 415,8   
    2. Dlhodobý hmotný majetok 23 756,9 8 948,3 14 808,6     2. Výsledok hospodárenia -271,7   
    3. Finančné investície 137,1 0,0 137,1     
        
B. Obežný majetok 2 572,2 0,0 2 572,2 B. Cudzie zdroje 3 428,1   
    1. Zásoby 147,8 0,0 147,8     1. Rezervy zákonné 7,3   
    2. Dlhodobé pohľadávky 42,3 0,0 42,3     2. Dlhodobé záväzky 45,8   
    3. Krátkodobé pohľadávky 219,4 0,0 219,4     3. Krátkodobé záväzky 958,2   
    4. Finančný majetok 2 080,8 0,0 2 080,8     4. Bankové výpomoci a pôžičky 77,3   
    5. Prechodné účty aktív 81,9  81,9     5. Prechodné účty pasívne 2 339,5   
        
    Úhrn aktív 26 641,8 9 069,6 17 572,2     Úhrn pasív 17 572,2   
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1.2.12. Veriteľ, a.s. 
 

Spoločnosť Veriteľ, a.s. bola založená Fondom národného majetku so základným      

imaním 1,0 mil. Sk a zapísaná do Obchodného registra dňa 18. júna 2003. Valné zhromažde-

nie spoločnosti schválilo zvýšenie základného imania o 3 435 mil. Sk, na ktorom sa akcionári 

spoločnosti - Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR - podieľajú 50% -ným 

podielom. 

 Príjmy spoločnosti  za rok 2003 v úhrnnej výške 8 713,0 mil. Sk  tvorili: 

     a) prijaté pôžičky v sume 5 200,0 mil. Sk na základe zmlúv o návratnej finančnej výpomo-

ci uzavretých medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Veriteľ nasledovne: 

     - vo výške 2 200,0 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa  s návratnosťou do 

31. 12. 2004 vrátane výnosov z týchto prostriedkov, 

     - vo výške 3 000,0 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa s návratnosťou do 31. 

12. 2005 vrátane výnosov  z týchto prostriedkov, 

     b) vklad do základného imania 3 435,0 mil. Sk z Fondu národného majetku SR v prospech 

akcionárov spoločnosti (Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR), 

     c) vklad z Fondu národného majetku SR do základného imania spoločnosti (1,0 mil. Sk 

a do jej rezervného fondu (0,1 mil. Sk), 

     d) úrokové výnosy z termínovaných vkladov v bankách a úrokové výnosy z bežných účtov 

vedených v týchto bankách v úhrnnej výške 76,9 mil. Sk.  

Z výdavkov, ktoré dosiahli úhrnnú výšku 5 340,5 mil. Sk, rozhodujúci podiel tvoria – 

v súlade s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, ktorým je faktoring a forfaiting, pôžičky 

poskytnuté na oddlženie zdravotníckych subjektov. 

Konkrétne ide o pôžičky poskytnuté Všeobecnej zdravotnej poisťovni bezúročne vo 

výške 1 500,0 mil. Sk s návratnosťou do novembra 2004 a vo výške 3 000,0 mil. Sk 

s návratnosťou do decembra 2005 a poisťovni Sidéria-Istota vo výške 100,0 mil. Sk 

s návratnosťou do novembra 2004. Na oddlženie lekární spoločnosť poskytla 500,7 mil. Sk 

a na oddlženie nemocníc  221,2 mil. Sk. Sumou 18,6 mil. Sk sa uhrádzali výdavky na činnosť 

organizácie (mzdy vrátane súvisiacich výdavkov na poistné a príspevok zamestnávateľa do 

poisťovní a NÚP, náklady na tovary a služby a pod.) 

Z porovnania úhrnných príjmov a výdavkov a.s. Veriteľ vychádza prebytok roz-

počtového hospodárenia vo výške 3 372,5 mil. Sk. 
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Príjmy/Výdavky mil. Sk 
1.Dočasná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu 5 200,0 
2.Vklad do základného imania z FNM za akcionára MF SR 1 717,5 
3.Vklad do základného imania z FNM za akcionára MZ SR 1 717,5 
4.Vklad do základného imania a do rezervného fondu 1,1 
5.Prijaté úroky z bankových účtov  76,9 
Príjmy spolu 8 713,0 
1.Poskytnutá pôžička Všeobecnej zdravotnej poisťovni  4 500,0 
2.Poskytnutá pôžička poisťovni Sidéria-Istota  100,0 
3.Oddlženie lekárni  500,7 
4.Oddlženie nemocníc 221,2 
5.Ostatné výdavky na vlastnú činnosť 18,6 
Výdavky spolu 5 340,5 
Prebytok 3 372,5 
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Súvaha     

Veriteľ a.s. za rok 2003    
          
      v mil. Sk    
          
          
    AKTÍVA     PASÍVA     
          
                                    Účtovné obdobie   Účtovné obdobie   
       
Software a oprávky   0,2  Dodávatelia 0,1    
Samost.hnutelné veci a súbory hnuteľných veci a oprávky  0,5  Krátkodobé rezervy 0,8    
Dlhodobé pôžičky   3 000,0  Nevyfakturované dodávky 0,3    
Bankové účty   3 372,5  Zamestnanci 0,5    
Pohľadávky z postúpenia - nemocnice   221,2  Zúčtovanie so zdravotnou poisťov., NúP 0,2    
Pohľadávky z postúpenia - lekárne   500,7  Daň z príjmov PPO 6,3    
Poskytnutá pôžička VšZP   1 500,0  Preddavok na daň z príjmu FO-závislá činnosť 0,5    
Poskytnutá pôžička Sidéria - Istota   100,0  Záväzky ŠR 1,0    
Príjmy budúcich období   2,4  Základné imanie 1,0    
     Zmeny základného imania 3 435,0    
     Rezervný fond 0,1    
     Ostatné dlhodobé záväzky 5 200,0    
     Odložený daňový záväzok -0,1    
     Hospodársky výsledok 51,8    
          
    Úhrn aktív   8 697,5      Úhrn pasív 8 697,5    
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1.2.13. Príspevkové organizácie 
 

 V rozpočtovom roku 2003 boli všetky príspevkové organizácie, ktoré hospodária pod-

ľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku, povinné rozpočtovať tiež 

všetky príjmy a výdavky hlavnej činnosti. O príjmoch a výdavkoch realizovaných na banko-

vých účtoch účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre príspevkové organizácie 

na účtoch 241 – Bežný účet, a ak mali otvorený osobitný bankový účet pre fond reprodukcie 

aj na účte 243 – Bežné účty finančných fondov. Pri účtovaní o príjmoch a výdavkoch sú po-

vinné, v súlade s rozpočtovými pravidlami, používať platnú rozpočtovú klasifikáciu.   

 Rozpočet príspevkových organizácií sa predpokladal schodkový vo výške 898,6 mil. 

Sk pri rozpočtovaných príjmoch 52 256, 4 mil. Sk a výdavkoch 53 155,0 mil. Sk. Z úhrnných 

rozpočtovaných príjmov pripadá na štátne príspevkové organizácie 30 200,6 mil. Sk, na prí-

spevkové organizácie v pôsobnosti obcí 6 486,7 mil. Sk a v pôsobnosti VÚC 15 569,0 mil. 

Sk. Na úhrnných rozpočtovaných výdavkoch sa štátne príspevkové organizácie podieľali su-

mou 31 159,6 mil. Sk, príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí sumou 6 410,4 mil. Sk 

a príspevkové organizácie VÚC sumou 15 585,0 mil. Sk. Z uvedeného vyplýva, že rozpočto-

vaný schodok pripadá najmä na štátne príspevkové organizácie (959,0 mil. Sk), 

v príspevkových organizáciách v pôsobnosti obcí sa predpokladal prebytok 76,3 mil. Sk 

a v príspevkových organizáciách v pôsobnosti VÚC schodok len 16,0 mil. Sk. 

 Skutočné príjmy príspevkových organizácií dosiahli 53 931,7 mil. Sk (v tom štátne 

príspevkové organizácie 31 005,7 mil. Sk, príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí 8 216,5 

mil. Sk a v pôsobnosti VÚC 14 709,6 mil. Sk). Z realizovaných výdavkov 51 747,4 mil. Sk 

pripadá na štátne príspevkové organizácie 29 730,3 mil. Sk, príspevkové organizácie 

v pôsobnosti obcí 8 004,2 mil. Sk a v pôsobnosti VÚC 14 012,9 mil. Sk. Hospodárenie prí-

spevkových organizácií ako celku vykázalo kladný rozdiel príjmov a výdavkov 2 184,3 mil. 

Sk, v tom štátne príspevkové organizácie 1 275,4 mil. Sk, príspevkové organizácie 

v pôsobnosti obcí 212,2 mil. Sk a v pôsobnosti VÚC 696,7 mil. Sk. 

 Ak sa z dosiahnutých príjmov vylúčia prijaté úvery 1 137,5 mil. Sk a zostatok 

prostriedkov z minulých rokov 1 692,1 mil. Sk a z vynaložených výdavkov splátky istín 

prijatých bankových úverov 1 867,5 mil. Sk, výsledkom medzi takto upravenými príj-

mami 51 102,1 mil. Sk a výdavkami 49 879,9 mil. Sk je úhrnný prebytok 1 222,2 mil. Sk.  

 Štruktúru príjmov príspevkových organizácií tvoria:  

Nedaňové príjmy rozpočtované sumou 16 038,8 mil. Sk dosiahli v skutočnosti 

21 144,1 mil. Sk. Sú v nich zahrnuté tieto hlavné druhy (kategórie) nedaňových  príjmov: 
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     a) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 333,7 mil. Sk. V úhrne sa splnili na 133,4 

% a sú v nich zahrnuté najmä príjmy plynúce z prenájmu budov, garáží a iných zariadení, 

prenajatých bytov, dopravných prostriedkov, bytového zariadenia, zdravotníckych prístrojov 

a zariadení a z prenajatých iných hnuteľných vecí, 

     b) administratívne a iné poplatky a platby 9 864,8 mil. Sk. V úhrne sa splnili na 108,9 % a 

patria sem príjmy z pokút a penále za porušenie predpisov, úroky z oneskorených platieb a 

rôzne iné poplatky a platby administratívneho charakteru. Najväčší objem príjmov tejto kate-

górie však pripadá na poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. 

V prijatých platbách tejto položky v objeme 9 540,4 mil. Sk sú zahrnuté poplatky za právne 

a poradensko-konzultačné služby, platby za vodné a stočné, za dodávku elektriny, pary, ply-

nu, tepla, za služby domov smútku, za použitie telefónu, faxu, poplatky za účastníkov ďalšie-

ho vzdelávania, za sprístupnenie informácií, za služby výskumu a vývoja, za predaj materiá-

lov, výrobkov, tovarov a služieb, za lektorskú činnosť, poplatky a platby za poskytnutie slu-

žieb a ďalšie poplatky a platby vyrubené administratívnymi rozhodnutiami, 

     c) kapitálové príjmy 148,1 mil. Sk vznikli najmä predajom budov, bytov, dopravných 

prostriedkov, pozemkov a nehmotných aktív, 

     d) úroky z domácich úverov, pôžičiek  a vkladov 61,1 mil. Sk tvoria zúčtované kreditné 

úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, účtov finančného hospodárenia a úroky 

z termínovaných vkladov, 

     e) iné nedaňové príjmy 8 736,3 mil. Sk zahrnujú príjmy za lekárske výkony, zostatok pros-

triedkov bežného účtu z predchádzajúceho roka zahrnutý do príjmov príspevkových organizá-

cií, príjmy z dobropisov, príjmy z podnikateľskej činnosti zahrnuté do príjmov pri ich  použi-

tí, príjmy z kultúrnej činnosti a ostatné príjmy tejto kategórie. 

Granty a transfery sa rozpočtovali sumou 32 130,4 mil. Sk, ktorá sa však v úhrne na-

plnila len na 91,3%, t.j. 29 326,7 mil. Sk. Patria sem: 

     a) tuzemské bežné granty na kultúrny rozvoj, rozvoj životného prostredia, výskum a vývoj, 

na rozvoj zdravotníctva a iné, 

     b) tuzemské transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, zo zdravotných poisťovní, 

z NÚP, zo Slovenského pozemkového fondu a iné transfery, 

     c) tuzemské kapitálové granty na rozvoj životného prostredia, zdravotníctva, 

     d) tuzemské kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu, zo zdravotných poisťovní a iné, 

     e) zahraničné granty. 

Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí sa rozpočtovali 

sumou 2 000,4 mil. Sk a skutočne dosiahli 2 323,4 mil. Sk. Tento druh príjmov sa v podstate 
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rozpočtoval a aj dosiahol len v štátnych príspevkových organizáciách, v príspevkových orga-

nizáciách v pôsobnosti obcí a VÚC sa tieto príjmy takmer nevyskytli. 

Príspevkové organizácie prijali na plnenie svojich úloh krátkodobé úvery v úhrnnej 

sume 1 137,5 mil. Sk. V rozhodujúcej miere ide opäť o štátne príspevkové organizácie, na-

koľko príspevkové organizácie v pôsobnosti VÚC neprijali žiadne úvery a v pôsobnosti obcí 

len 90,9 mil. Sk. 

 Štruktúru výdavkov príspevkových organizácií tvoria:  

Bežné výdavky príspevkových organizácií rozpočtované sumou 44 564,4 mil. Sk a 

skutočne poskytnuté vo výške 43 166,2 mil. Sk. Ich plnenie na 96,9 % je predovšetkým dô-

sledkom nižšieho čerpania týchto výdavkov (o 1 655,9 mil. Sk) v príspevkových organizá-

ciách v pôsobnosti VÚC. 

Z bežných výdavkov sa hradili: 

     - mzdy a platy zamestnancov príspevkových organizácií 17 076,0 mil. Sk, 

     - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 4 104,6 mil. Sk, 

     - nákup a obstaranie tovarov, materiálu a služieb 20 291,3 mil. Sk. Ide najmä o cestovné 

náhrady, nákup energie, vody  a komunikačných služieb, platby za dopravné služby, rutinnú 

a štandardnú údržbu, platby nájomného za prenájom a úhradu ostatných tovarov a služieb, 

     - bežné transfery jednotlivcom, napr. odstupné, odchodné, členské príspevky, štipendiá, 

transfery na podporu zahraničných investícií, transfery do zahraničia medzinárodným 

organizáciám, 

     - splátky úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. 

Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných sumou 4 533,3 mil. Sk sa na financovanie 

investičných zámerov príspevkových organizácií vynaložilo 5 238,2 mil. Sk. Použili sa na 

nákup budov, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, pre-

vádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na prípravnú a projektovú dokumentáciu, na fi-

nancovanie stavieb a technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu strojov 

a zariadení a na ostatné kapitálové výdavky vrátane kapitálových transferov. 

 V hlavnej kategórii 800 – poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku 

a splácanie istiny rozpočtovali príspevkové organizácie 4 057,3 mil. Sk. Rozpočet sa čerpal 

len na 82,4 % sumou 3 343,1 mil. Sk. Táto kategória výdavkov sa týka v rozhodujúcej miere 

štátnych príspevkových organizácií, ktoré vynaložili časť svojich prostriedkov vo forme pos-

kytnutých pôžičiek nefinančným subjektom 1 475,0 mil. Sk a splátok istín z prijatých krátko-

dobých bankových úverov 1 805,7 mil. Sk. 
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Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií za rok 2003 * 
(v tis. Sk) 

     

   Ukazovateľ 
 Schválený 

rozp. 
 Skutoč-

nosť 
 % k schvá-

len. rozp. 
A.  Daňové príjmy 0 0 0,0
         
 B.  Nedaňové príjmy 16 038 785 21 144 078 131,8
 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 749 999 2 333 721 133,4
 2.  Administratívne a iné poplatky a platby 9 056 710 9 864 836 108,9
3.  Kapitálové príjmy 119 118 148 096 124,3
4.  Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 37 754 61 114 161,9
5.  Iné nedaňové príjmy 5 075 204 8 736 311 172,1

         
C. Granty a transfery 32 130 405 29 326 709 91,3
 1. Tuzemské bežné granty a transfery 28 697 150 25 658 095 89,4
 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 428 049 3 607 566 105,2
 3. Zahraničné granty 5 206 61 048 1 172,6

         
 
D. 

Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majet-
kových účastí 2 000 380 2 323 406 116,1

 1. Z domácich úverov a pôžičiek - istín 2 000 380 2 323 406 116,1
 2. Zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 0 0 0,0

         
 E.  Prijaté úvery 2 086 831 1 137 506 54,5
         
 I.  PRÍJMY spolu 52 256 401 53 931 699 103,2
         
A. Bežné výdavky 44 564 432 43 166 214 96,9
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 925 898 17 076 048 95,3

2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného 
úradu práce 6 258 854 4 104 603 65,6

3. Tovary a ďalšie služby 20 083 472 20 291 444 101,0
4. Bežné transfery 153 153 1 591 990 1 039,5
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 143 055 102 129 71,4

         
 B. Kapitálové výdavky  4 533 253 5 238 165 115,5
1. Obstarávanie kapitálových aktív 4 408 606 5 112 786 116,0
2. Kapitálové transfery 124 647 125 379 100,6

         
 
C. 

Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splá-
canie istiny 4 057 301 3 343 066 82,4

1. Úvery a účasť na majetku 2 000 270 1 475 519 73,8
2. Splácanie istín 2 057 031 1 867 547 90,8

         
 
II.  VÝDAVKY spolu 53 154 986 51 747 445 97,4

          
I.-
II.  Prebytok (+), schodok (-)  -898 585 2 184 254   

 * sumár za príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC     
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Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2003 (v tis. Sk)* 
     

NÁKLADY / VÝNOSY  Hlavná Podnikateľská          Spolu 
  činnosť činnosť  
     

Náklady Účet    
 1. Spotreba materiálu                                               (501+502+503) 13 221 867 1 150 930 14 372 797
 2. Predaný tovar                                                                     (504) 437 907 115 539 553 446
 3. Služby                                                         (511+512+513+518) 6 354 947 357 426 6 712 373
 4. Osobné náklady                                   (521+524+525+527+528) 26 208 879 580 562 26 789 441
 5. Dane a poplatky                                   (531+532+538) 122 747 19 589 142 336
 6. Ostatné náklady                                      (účt.skupina 54) 3 385 846 66 827 3 452 673
 7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku    (551) 5 300 988 192 575 5 493 563
 8. Zostatková cena predaného dlhod.nehmotn.a dlhod.hmotn.majetku  (552) 125 654 1 434 127 088
 9. Predané cenné papiere a vklady                                           (553) 0 0 0
10. Predaný materiál                                                    (554) 129 657 2 170 131 827
11. Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek           (556+559) 50 453 7 008 57 461
N á k l a d y  c e l k o m 55 338 945 2 494 060 57 833 005
    

Výnosy    
 1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb             (601+602) 29 574 323 2 259 982 31 834 305
 2. Tržby za predaný tovar                                             (604) 470 796 158 223 629 019
 3. Zmena stavu zásob                                 (účt.skupina 61) -9 400 -1 732 -11 132
 4. Aktivácia                                                 (účt.skupina 62) 476 257 43 929 520 186
 5. Ostatné výnosy                                       (účt.skupina 64) 2 724 367 68 954 2 793 321
 6. Tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku      (651+654) 303 387 4 426 307 813
 7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku                   (652) 8 892 569 9 461
 8. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov                 (653) 0 0 0
 9. Výnosy z krátkodobého finančného majetku                (655) 0 0 0
10. Zúčtovanie zákon. rezerv a zákon. opravných položiek  (656+659) 42 579 12 021 54 600
11. Prevádzkové dotácie                                                  (691) 12 992 902 22 835 13 015 737
V ý n o s y  c e l k o m 46 584 103 2 569 207 49 153 310
    
Výsledok hospodárenia pred zdanením -8 754 842 75 147 -8 679 695
Daň z príjmov                                                            (591+595) 651 22 251 22 902
Výsledok hospodárenia po zdanení  -8 755 493 52 896 -8 702 597
* sumár za príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC       
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Súvaha príspevkových organizácií za rok 2003 (v tis. Sk)* 
AKTÍVA / PASÍVA č.r. Brutto Korekcia Netto 

Aktíva     
Neobežný majetok 001 152 760 079 53 689 728 99 070 351

Dlhodobý nehmotný majetok                                          002 879 337 630 978 248 359
Dlhodobý hmotný majetok                                            010 151 825 719 53 058 750 98 766 969
Dlhodobý finančný majetok                                            022 55 023 0 55 023

          Obežný majetok             029 19 349 366 30 712 19 318 654
Zásoby                                                                        030 1 844 136 210 1 843 926
Pohľadávky                                                                  038 10 983 169 9 357 10 973 812
z toho: odberatelia                                                      039 4 115 581 4 139 4 111 442
           pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových               043 307 652 302 307 350
           pohľad.z rozpočtov.príjmov daňových a colných               045 0 0 0
Finančný majetok                                                        059 5 979 768 21 145 5 958 623
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé            079 1 340 0 1 340
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé          085 394 0 394
Rozpočtové účty                                                           091 0 0 0
Prechodné účty aktív                                                     098 540 559 0 540 559
M a j e t o k  s p o l u                                                  102 172 109 445 53 720 440 118 389 005

Pasíva  Účtovné obdobie   
                                    Vlastné zdroje krytia majetku                                  103 90 448 806   

Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky      104 112 456 340   
Výsledok hospodárenia                                                 118 -22 007 534   
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia       125 0   
                                Cudzie zdroje    133 27 940 199   
Rezervy                                                                        134 57 075   
Dlhodobé záväzky                                                         135 201 484   
z toho: emitované dlhopisy                                              136 0
           dlhodobé zmenky na úhradu                     139 5 000
           ostatné dlhodobé záväzky                    140 133 575

*sumár za príspevkové orga-
nizácie v pôsobnosti štátu, 
obcí a VÚC 

Krátkodobé záväzky                                   141 25 882 971   
z toho: dodávatelia                                  142 13 587 335   
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci             159 1 306 280   
z toho: dlhodobé bankové úvery                       160 223 939   
           krátkodobé bankové úvery                     161 1 065 732   
           prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé  165 67   
           prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé 166 7 739   
Prechodné účty pasívne                                167 492 389   
P a s í v a  c e l k o m                                 172 118 389 005   
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II. Schodok verejnej správy podľa ESA 95 a stav verejného dlhu v roku 2003 
 

2.1. Úvod 

 
 Hodnotenie plnenia verejného rozpočtu, prezentované v predchádzajúcich častiach, 

dáva podrobný obraz o hospodárení s rozpočtovými peňažnými prostriedkami jednotlivých 

organizácií verejnej správy v priebehu uplynulého roka. Táto časť materiálu na tieto výsledky 

nadväzuje, upravuje ich a dopĺňa o ďalšie informácie tak, aby vyčíslenie schodku/prebytku 

verejnej správy a jej jednotlivých zložiek bolo v súlade s metodikou ESA 95 (európsky 

systém národných účtov), ktorá je podľa príslušných nariadení Európskej komisie určujúca 

pre hodnotenie kvality verejných financií podľa maastrichtských kritérií. 

 Vyčíslenie schodku/prebytku podľa ESA 95 znamená predovšetkým zaznamenanie 

uskutočnených transakcií v priebehu roka na časovo rozlíšenej (akruálnej) báze a vylúčenie 

všetkých transakcií s finančnými aktívami a pasívami. Uplatnenie akruálnej bázy 

zaznamenávania sa zabezpečilo úpravou údajov zostavených na hotovostnej báze zahrnutím 

položiek časového rozlíšenia – časovým rozlíšením úrokov, daní, sociálnych príspevkov 

a zahrnutím medziročnej zmeny stavu ostatných pohľadávok a záväzkov. Zároveň boli 

z príjmov a výdavkov na hotovostnej báze vylúčené finančné transakcie týkajúce sa predaja 

akcií, splátok poskytnutých pôžičiek, prijatých úverov, nákupu akcií, poskytnutých pôžičiek, 

splátok istín prijatých úverov a emitovaných dlhopisov. Za účelom dosiahnutia úplného 

prechodu na metodiku ESA 95 sa zaznamenali aj ostatné úpravy, do ktorých patria najmä 

vylúčenie zostatkov prostriedkov z minulých rokov, prevody prostriedkov z peňažných 

fondov a preklasifikovanie pôžičkových finančných transakcií na kapitálové transfery 

z dôvodu ich predpokladanej nenávratnosti. Podrobne sú tieto uskutočnené úpravy uvedené 

v nasledujúcom texte podľa jednotlivých zložiek verejnej správy. 

 Podľa metodiky ESA 95 bol pre rok 2003 stanovený rozpočet schodku verejnej správy 

SR vo výške 57 468 mil. Sk, čo v pomere k prognózovanému HDP predstavovalo 4,97 % (pri 

aktuálnom odhade HDP 4,8 %). V skutočnosti skončilo hospodárenie s verejnými financiami 

SR v roku 2003 schodkom vo výške 41 519 mil. Sk, čo predstavuje 3,5 % predbežnej hodnoty 

HDP (1 195,8 mil. Sk). Na celkovo lepší výsledok hospodárenia verejnej správy oproti 

rozpočtu (o 1,3 % HDP) mali v súhrne rozpočtované zložky pozitívny vplyv vo výške 1 % 

HDP vďaka lepším výsledkom najmä v štátnom rozpočte a v zdravotných poisťovniach  

v porovnaní s ich rozpočtami. Zložky verejnej správy, ktoré neboli predmetom verejného 

rozpočtu (Slovenská konsolidačná, a.s., Veriteľ, a.s., verejné vysoké školy, príspevkové 
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organizácie, účty štátnych finančných aktív a štátnych rozpočtových organizácií), v súhrne 

ovplyvnili konečný výsledok verejnej správy pozitívne vo výške 0,3 % HDP. 

 Jednotlivé zložky verejnej správy sa na vytvorení celkového schodku podieľali 

nasledovne (v mil. Sk): 

 

Verejná správa spolu - 41 519 
v tom: štátny rozpočet - 49 966 
 obce - 1 415 
 vyššie územné celky - 44 
 Sociálna poisťovňa 1 626 
 zdravotné poisťovne 6 087 
 Národný úrad práce  2 581 
 štátne fondy 5 431 
 Fond národného majetku - 9 831 
 Slovenský pozemkový fond - 189 
 Slovenská konsolidačná, a.s. 2 057 
 verejné vysoké školy - 593 
 Veriteľ, a.s. 3 365 
 štátne príspevkové organizácie - 978 
 príspevkové organizácie obcí -199 
 príspevkové organizácie VÚC - 424 
 štátne finančné aktíva 973 

 
 

2.2. Schodok/prebytok jednotlivých zložiek verejnej správy podľa ESA 951 

 
2.2.1. Štátny rozpočet 

 
Príjmy spolu 233 071

z toho: • daňové príjmy 200 150

 

• nedaňové príjmy (úroky 1 781, administratívne poplatky 7 301, 

kapitálové príjmy 602, z výťažku lotérií 1 503, z podnikania 

a vlastníctva majetku 613, ostatné 5 342 ) 

17 142

 • príjem z realizácie finančného majetku (finančná transakcia) 170

 
• granty a transfery ( zahraničné 46; domáce 12 146, z toho transfery 

zo štátnych finančných aktív 12 020 ) 
12 192

 
• splátky poskytnutých pôžičiek, z toho od zdravotných poisťovní 

2 424  (finančná transakcia) 
3 417

 
                                                 
1 Všetky údaje v tejto časti sú uvedené v mil. Sk 
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Výdavky spolu 289 044

z toho: 

• bežné výdavky (úroky 30 293, transfery na rovnakej úrovni 16 652, 

na rôznej úrovni 41 601, jednotlivcom a neziskovým organizáciám 

65 380 ,  nefinančným subjektom 17 128, do finančných inštitúcií 

453, do zahraničia 852, mzdy a platy 30 712, poistné do poisťovní 

a NÚP  9 848, nákup tovarov a služieb 34 525)  

247 490

 

• kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 15 371, transfery 

na rovnakej úrovni 3 798, jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 329, nefinančným subjektom 1 900, na rôznej úrovni 7 706)  

29 112

 

• transfer Veriteľovi a.s., 5 200 a SK a.s.  2 374 (poskytnutá NFV, 

preklasifikovaná na transfer z dôvodu predpokladanej nenávratnosti 

do ŠR) 

7 574

 • poskytnuté návratné finančné výpomoci (finančná transakcia) 22

 • nákup akcií (finančná transakcia) 277

 • prevod prostriedkov (súčasť salda mimorozpočtových účtov) 4 568

Schodok  - 55 973

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany  

 
• príjmy zo splátok poskytnutých pôžičiek (zo zdravotných poisťovní 

2 424, ostatné 994) 
- 3 418

 • z realizácie finančného majetku - 170

 z výdavkovej strany 

 • poskytnuté návratné finančné výpomoci 22

 • nákup akcií 277

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia 

z toho: 

 • platené úroky 3 400

 • pohľadávky (najmä pokles v Ministerstve pôdohospodárstva) - 1 432

 
• záväzky (najmä pokles záväzkov MZ SR voči zdravotníckym 

zariadeniam) 
777

 • časové rozlíšenie daní - 777

+ ostatné úpravy 
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 • prijatý transfer z FNM na splátku prevzatého dlhu Železníc SR 2 818

 • splátka úrokov za dlh prevzatý od Železníc SR - 1 981

+ saldo mimorozpočtových účtov 6 494

Čisté výpožičky  - 49 966

 

 

2.2.2. Obce 

 

Príjmy spolu 70 323

z toho: 

 • daňové príjmy  17 798

 

• nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 551, 

administratívne poplatky a iné platby 2 121, kapitálové príjmy 3 222, 

prijaté úroky 205, iné 1263) 

9 362

 
• granty a transfery (bežné tuzemské granty a transfery 27 009, 

kapitálové tuzemské granty a transfery 7 017, zahraničné granty 20) 
34 045

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatné úpravy) 454

 • prevod z peňažných fondov obcí (ostatné úpravy) 3 287

 • splátky poskytnutých pôžičiek a predaj akcií (finančná transakcia)  122

 • prijaté úvery (finančná transakcia)  5 255

Výdavky spolu 68 904

z toho: 

 

• bežné výdavky (mzdy 18 256, poistné do poisťovní a NÚP 6 819, 

nákup tovarov a služieb 16 221, transfery príspevkovým a roz-

počtovým organizáciám 3 481, jednotlivcom a neziskovým orga-

nizáciám 2 105, pre mestskú hromadnú dopravu 1 334, platené úroky 

895, ostatné bežné výdavky 538 ) 

49 649

 
• kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 10 338, kapitálové 

transfery 1 864)  
12 202

 • poskytnuté pôžičky (finančná transakcia) 99

 • nákup akcií (finančná transakcia) 1 642

 • splácanie istín (finančná transakcia) 5 312

Prebytok 1 419
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- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 5 377

 z výdavkovej strany 7 053

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -  

 
• saldo medzi poklesom  pohľadávok  (- 1 390) a  poklesom  záväzkov  

(-621) 
- 769

+ ostatné úpravy 

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 454

 • prevod z peňažných fondov - 3 287

Čisté výpôžičky  - 1 415

 

 

2.2.3. Vyššie územné celky 

 

Príjmy spolu 18 426

z toho: 

 
• nedaňové príjmy (administratívne a iné platby 736, prijaté úroky 96, 

iné príjmy 136) 
968

 • granty a transfery 17 304

 • prijaté úvery (finančná transakcia)  153

Výdavky spolu 18 276

z toho: 

 

• bežné výdavky (mzdy 4 376, poistné do poisťovní a NÚP 1 646, 

nákup tovarov a služieb 2 307, transfery príspevkovým organizáciám 

5 515, jednotlivcom a neziskovým organizáciám 1 412, nefinančným 

subjektom  1 083, ostatné bežné výdavky 4 ) 

16 343

 
• kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 949, kapitálové 

transfery 980) 
1 929

 • poskytnuté pôžičky a účasť na majetku (finančná transakcia) 1

 • splátka istiny (finančná transakcia) 3

Prebytok  150

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 153
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 z výdavkovej strany 4

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia-  

 • saldo medzi nárastom pohľadávok (18) a nárastom záväzkov (63) - 45

Čisté výpožičky  - 44

 

 

2.2.4. Sociálna poisťovňa 

 

Príjmy spolu 104 914

z toho: 

 

• príjmy z poistného (na nemocenské poistenie 13 690, na 

dôchodkové poistenie 80 219, na poistenie zodpovednosti za škodu  

1 071, úhrady na dlžnom poistnom a sankciách 4 007 ) 

98 987

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatné  úpravy) 5 511

 • ostatné príjmy (napr. úroky)  416

Výdavky spolu 98 138

z toho: 

 • na nemocenské poistenie  9 275

 • na dôchodkové zabezpečenie 85 570

 • zodpovednosť za škodu 474

 • výdavky zo správneho fondu 2 819

Prebytok 6 776

- vylúčenie finančných transakcií 

 z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 0

+ zaradenie položiek časového rozlíšenia 

z toho: 

 • očakávaná nevymožiteľnosť  prírastku pohľadávok  z poistného - 2 162

 
• saldo  medzi  nárastom  pohľadávok  (1 128) a poklesom záväzkov  

(- 1 395) 
2 523

+ ostatné úpravy 

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 5 511

Čisté pôžičky  1 626
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2.2.5. Zdravotné poisťovne 

 

Príjmy spolu 66 792

z toho: 

 

• poistné vybrané, vrátane prerozdeleného poistného (výber 

poistného 40 674, poistné hradené ŠR 16 122, poistné z NÚP 517, 

poistné zo Sociálnej poisťovne 613, ostatné 10) 

57 936

 • prevod prostriedkov z minulého roka (ostatné úpravy) 3 618

 

• transfer od Veriteľa a.s. (prijatá návratná finančná výpomoc 

preklasifikovaná na transfer z dôvodu predpokladanej 

nenávratnosti) 

4 600

 • ostatné príjmy 638

Výdavky spolu 63 377

z toho: 

 • základný fond (vylúčená splátka návratnej finančnej výpomoci) 57 298

 • splátka návratnej finančnej výpomoci do ŠR (finančná transakcia) 2 424

 • výdavky zo správneho fondu 2 242

 • ostatné výdavky (z rezervného a účelového fondu) 1 413

Prebytok  3 415

- vylúčenie finančných transakcií 

 z toho: z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 2 424

+ zaradenie položiek časového rozlíšenia 

z toho: 

 • očakávaná nevymožiteľnosť prírastku pohľadávok z poistného - 523

 
• saldo medzi nárastom pohľadávok (2 709) a poklesom   záväzkov 

(-1680) 
4 389

+ ostatné úpravy 

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka roku - 3 618

Čisté pôžičky 6 087

 

 

 



 83

2.2.6. Národný úrad práce 

 

Príjmy spolu 20 152

z toho: 

 • poistné v nezamestnanosti  10 087

 • príspevky do garančného fondu 499

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatné úpravy) 8 179

 • splátky návratných finančných výpomocí (finančná transakcia) 46

 • prostriedky z ES na podporu aktívnej politiky trhu práce 91

 • ostatné príjmy (úroky, penále, odvody) 991

Výdavky spolu 9 920

z toho: 

 • výdavky na aktívnu politiku trhu práce  2 808

 • výdavky na pasívnu politiku trhu práce 5 121

 • ostatné výdavky (správny a garančný fond) 1 991

Prebytok  10 232

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 46

 z výdavkovej strany 0

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia 

z toho: 

 • očakávaná nevymožiteľnosť  prírastku pohľadávok  z poistného - 268

 
• saldo medzi nárastom pohľadávok (75) a poklesom záväzkov  

(-767) 
842

+ ostatné úpravy 

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 8 179

Čisté pôžičky  2 581
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2.2.7. Štátne fondy 

2.2.7.1. Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení 

 

Príjmy spolu 11 693

z toho: 

 • prijaté úroky 524

 • prijaté odvody do ŠF likvidácie JEZ  2 616

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatná úprava) 8 553

Výdavky spolu 777

z toho: 

 • bežné výdavky (mzdy 2, nákup tovarov a služieb 260) 264

 • kapitálové výdavky  513

Prebytok  10 916

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 0

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

 • saldo transakcií s pohľadávkami a záväzkami  23

+ ostatné úpravy   

 • prevod prostriedkov z minulých rokov -8 553

Čisté pôžičky  2 386

 

 

2.2.7.2. Štátny fond rozvoja bývania 

 

Príjmy spolu 3 960

z toho: 

 • prijaté úroky 629

 • transfery zo ŠR do ŠF rozvoja bývania 2 490

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatná úprava) 327

 
• splátky poskytnutých pôžičiek do ŠF rozvoja bývania (finančná 

transakcia) 
447
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 • ostatné príjmy 37

Výdavky spolu 3 609

z toho: 

 
• bežné výdavky (mzdy 7, nákup tovarov a služieb 13, transfery RO 

37, splátky úrokov 81) 
141

 • kapitálové výdavky  6

 • poskytnuté pôžičky zo ŠF rozvoja bývania (finančná transakcia) 2 902

 • splátka domácej istiny z dlhod. bank. úverov (finančná transakcia) 560

Prebytok  351

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany -447

 z výdavkovej strany 3462

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

 • saldo transakcií s pohľadávkami a záväzkami  6

+ ostatné úpravy   

 • prevod prostriedkov z minulých rokov -327

Čisté pôžičky  3 045

 

 

2.2.8. Fond národného majetku SR 

 

 Príjmy spolu 20 403

z toho: 

 • z privatizácie  - zmluvy spred roka 2003 (finančná transakcia) 5 700

 • z privatizácie - nové zmluvy 2003 (finančná transakcia) 6 002

 • zostatok prostriedkov z minulého roka (ostatné úpravy) 3 639

 • prijaté úroky 474

 • vyplatenie podielových listov RIF (finančná transakcia) 433

 • dividendy 3 965

 • ostatné príjmy 190

Výdavky spolu 17 304

z toho: 

 • transfer do štátnych finančných aktív (dividendy 3 965, posilnenie 7 265
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ŠFA za účelom poskytnutia finančnej výpomoci Veriteľovi a.s. 3 000 

a na regionálne školstvo 300) 

 • transfer do Veriteľ a.s. 3 435

 • transfer do ŠR na splátku realizovanej záruky  2 819

 
• ostatné transfery na rovnakej úrovni (do MDPT SR 1 000, do STV 

250, do VÚC 6, do MŠ SR 5) 
1 261

 • náklady spojené s privatizáciou (odmeny poradcom) 1 736

 • účasť na majetku (finančná transakcia) 416

 • splátka istiny dlhopisov FNM (finančná transakcia) 72

 • mzdové náklady, poistné 66

 • transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám 51

 • ručenie § 15 ods. 4 zákona o „veľkej privatizácii“ 117

 • nákup investičného majetku 8

 • ostatné výdavky  58

Prebytok 3 099

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 12 135

 z výdavkovej strany 488

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -  

 
• saldo medzi poklesom  pohľadávok  (- 3) a poklesom  záväzkov  

(2 359) 
2 356

+ ostatné úpravy   

 • zostatok prostriedkov z minulého roka - 3 639

Čisté výpožičky  - 9 831

 

 

2.2.9. Slovenský pozemkový fond 

 

Príjmy spolu 702

z toho: 

 • príjmy z vlastníctva 232

 • príjmy z predaja majetku SPF (finančná transakcia) 71

 • príjmy z realizácie finančného majetku (finančná transakcia) 46
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 • príjmy z predaja pozemkov 127

 • prijaté úroky 51

 • ostatné príjmy 175

Výdavky spolu 698

z toho: 

 • transfery na rovnakej úrovni (Ministerstvo pôdohospodárstva 250) 365

 

• ostatné výdavky (nákup tovarov a služieb 175, mzdy a poistné 91, 

transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 57, nákup 

pozemkov a nefinančných aktív 9) 

333

Prebytok 4

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 117

 z výdavkovej strany 0

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia 

 
• saldo  medzi  poklesom   pohľadávok  (- 46) a   zvýšením  záväzkov 

(30) 
- 76

Čisté výpožičky  - 189

 

 

2.2.10. Slovenská konsolidačná, a.s. 

 

Výnosy spolu 525

z toho: 

 • tržby z predaja výrobkov a služieb 5

 • ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 101

 • úroky 419

Náklady spolu 842

z toho: 

 • splátky úrokov  619

 
• ostatné výdavky (mzdy a poistné 100, nákup tovarov a služieb 89, 

ostatné 34) 
223

Schodok (strata) - 317

- vylúčenie finančných transakcií 
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z toho: z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 0

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

+ ostatné úpravy    

 • kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu  2 374

Čisté pôžičky  2 057

 

 

2.2.11. Verejné vysoké školy 

 

Výnosy spolu 10 078

z toho: 

 tržby z predaja výrobkov a služieb 1 445

 prevádzkové dotácie 7 546

 ostatné výnosy 1 087

Náklady spolu 10 205

z toho: 

 mzdové náklady a poistné 6 581

 ostatné náklady, vrátane dane z príjmov 3 624

Schodok (strata) - 127

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany -55

 z výdavkovej strany 570

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

  

+ ostatné úpravy    

 zahrnutie tvorby hrubého fixného kapitálu  - 981

Čisté výpožičky  -593
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2.2.12. Veriteľ, a.s. 

 

Príjmy spolu 8 713

z toho: 

 • vklad do základného imania z FNM (transfer z FNM) 3 436

 • finančná výpomoc zo št. rozpočtu – kapitálový transfer 5 200

 • prijaté úroky z bankových účtov 77

Výdavky spolu 5 341

z toho: 

 • poskytnuté finančné výpomoci zdravotným poisťovniam - 
kapitálový transfer 4 600

 • odkúpenie pohľadávok od lekární a nemocníc voči VšZP 722

 • výdavky na vlastnú činnosť 19

Prebytok 3 372

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 0

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

 • saldo medzi zvýšením pohľadávok (724) a nárastom záväzkov (9) 715

+ ostatné úpravy    

 
• kapitálový transfer do VšZP z dôvodu predpokladanej 

nevymožiteľnosti pohľadávky 
- 722

Čisté pôžičky  3 365

 

 

2.2.13. Príspevkové organizácie 

 

2.2.13.1.Príspevkové organizácie štátu 

 

Príjmy spolu 31 006

z toho: 

 

• nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 609, 

príjmy z náhodného predaja a služieb 4 664, príjmy za lekárske 

výkony 3 204, ostatné príjmy 1 765) 

10 242



 90

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (ostatné  úpravy) 849

 
• bežné granty a transfery (tuzemské granty 64, transfery zo 

zdravotných poisťovní 8 789, transfery zo ŠR 4 725, zo zahr. 44) 
14 041

 • kapitálové granty  transfery (transfery zo ŠR  2 420, zo zahr. 12)  2 505

 • prijaté úvery (finančná transakcia) 1 047

 • príjmy zo splácania pôžičiek (finančná transakcia) 2 322

Výdavky spolu 29 730

z toho: 

 
• bežné výdavky (mzdy a poistné 10 558, tovary a služby 11 137, 

bežné transfery 1 049, úroky 76) 
22 820

 
• kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 3 525, 

kapitálové transfery 105) 
3 629

 • splátka istiny (finančná transakcia) 1 806

 • poskytnuté pôžičky (finančná transakcia) 1 475

Prebytok 1 276

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 3 369

 z výdavkovej strany 3 281

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia    

 
• saldo medzi poklesom pohľadávok (- 192) a zvýšením záväzkov  

(1 125) 
- 1 317

+ ostatné úpravy    

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 849

Čisté výpožičky  - 978

 

 

2.2.13.2. Príspevkové organizácie obcí 

 

Príjmy spolu 8 216

z toho: 

 

• nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 265, 

administratívne a iné platby 3 442, kapitálové príjmy 59, úroky 12, 

iné 964) 

5 742
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 • granty a transfery (tuzemské bežné 2 116, tuzemské kapitálové 141) 2 257

 • splátky pôžičiek (finančná transakcia) 1

 • zostatok prostriedkov z minulých rokov (ostatné úpravy) 125

 • prijaté úvery (finančná transakcia) 91

Výdavky spolu 8 004

z toho: 

 
• bežné výdavky (mzdy 1 618, poistné 585, nákup tovarov a služieb 

4 763, bežné transfery 469, úroky 23) 
7 458

 • kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 482) 484

 • poskytnuté pôžičky (finančná transakcia) 1

 • splácanie istiny (finančná transakcia) 61

Prebytok 212

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany - 216

 z výdavkovej strany 62

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -  

 
• saldo medzi poklesom  pohľadávok  (- 74) a zvýšením  záväzkov  

(183) 
- 257

Čisté výpožičky  -199

 

 

2.2.13.3. Príspevkové organizácie VÚC 

 

Príjmy spolu 14 710

z toho: 

 

• nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 460, 

administratívne a iné platby 1 599, kapitálové príjmy 55, úroky 15, 

príjem za lekárske výkony 1 155, iné 186) 

3 468

 
• granty a transfery (tuzemské bežné 9 545, tuzemské kapitálové 974, 

zahraničné 4) 
10 524

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (ostatné úpravy) 718

Výdavky spolu 14 013

z toho: 
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• bežné výdavky (mzdy 6 782, poistné 1 637, nákup tovarov a služieb 

4 391, bežné transfery 74, úroky 3) 
12 888

 • kapitálové výdavky (obstaranie kapitálových aktív 1 106) 1 124

 • splácanie istín (finančná transakcia) 1

Prebytok 697

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany 0

 z výdavkovej strany 1

+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -  

 
• saldo medzi poklesom  pohľadávok  (- 57) a nárastom  záväzkov  

(347) 
- 404

+ ostatné úpravy 

 • zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 718

Čisté výpožičky  - 424

 

 

2.2.14. Účty štátnych finančných aktív 

 

Príjmy spolu 22 400

z toho:  

 • prostriedky z FNM 7 265

 • úroky z účtu dôchodkovej reformy 4 578

 
• prevod zo ŠR za účelom spolufinancovania  projektov 

SAPARD, ISPA, PHARE 
3 531

 
• príjmy zo splátky revolvingového úveru od ČSOB (finančná 

transakcia) 
4 000

 
• príjmy zo splátok vládnych úverov zo zahraničia (finančná 

transakcia) 
3 026

Výdavky spolu 14 401

z toho: 

 • daň z úrokov účtu dôchodkovej reformy 687

 
• čerpanie prostriedkov na spolufinancovanie  SAPARD, ISPA, 

PHARE 
1 694
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• prevod prostriedkov do štátneho rozpočtu (za účelom 

eliminácie výpadku daňových príjmov 2 200, z emisného ážia 

533, na opravu leteckej techniky MO SR a MV SR 1 622, na 

poskytnutie dlhodobej finančnej výpomoci pre Veriteľ, a.s.  

3 000, na financovanie potrieb regionálneho školstva 300, 

z dividend 3 965, na oddlženie STV 400) 

12 020

Prebytok  7 999

- vylúčenie finančných transakcií 

z toho: z príjmovej strany 7 026

 z výdavkovej strany 0

Čisté pôžičky  973

 

 

2.3. Stav verejného dlhu v roku 2003 

 

Jedným z maastrichtských kritérií pre hodnotenie kvality verejných financií je pomer 

verejného dlhu k hrubému domácemu produktu, ktorý nesmie presiahnuť 60 percent. 

V záujme metodicky zhodného uplatňovania tohto kritéria, Európska komisia vymedzila pre 

tento účel jednotný obsah verejného dlhu (tzv. maastrichtský dlh)1. Jeho uplatnenie 

v podmienkach SR znamená, že verejný dlh SR predstavuje ku koncu roka nesplatenú 

konsolidovanú menovitú hodnotu dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov, 

návratných finančných výpomocí a prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk poskytnutých 

na bankové úvery. 

 Takto vymedzený verejný dlh dosiahol k 31.12.2003 hodnotu 512 144 mil. Sk, čo 

predstavuje predbežne 42,8 % HDP (pri odhadnutom HDP 1 195,8 mld. Sk).  

 Rozhodujúci pre celkovú výšku verejného dlhu je štátny dlh, ktorý spolu s prevzatým 

dlhom z rizikových štátnych záruk predstavuje až 96 % verejného dlhu. Podľa metodiky 

„maastrichtského“ dlhu dosiahol štátny dlh ku koncu roka 2003 hodnotu 429 052 mil. Sk 

a prevzatý dlh 63 089 mil. Sk. 

                                                 
1 Podľa Príručky ESA 95 k deficitu a dlhu je verejný dlh vymedzený ako suma konsolidovaných pasív sektora 

verejnej správy na konci roka v kategórii vkladov, cenných papierov iných než akcie (okrem finančných 

derivátov) a pôžičiek. Z praktických dôvodov sa v rámci procedúry nadmerného deficitu ostatné záväzky do 

verejného dlhu nezapočítavajú (napr. záväzky z obchodného styku, z úrokov). 
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 Prevažná časť štátneho dlhu bola vytvorená emisiami štátnych dlhopisov (vrátane 

štátnych pokladničných poukážok), ktorých nesplatená menovitá hodnota predstavuje 395 656 

mil. Sk (92,2 %), bankové úvery predstavujú 31 777 mil. Sk (7,4 %) a ostatné dlhové nástroje 

1 619 mil. Sk (0,4 %). 

 Uvedená hodnota štátnych dlhopisov pochádza z emisií uskutočnených v rokoch 1999 

až 2003, z ktorých 323 624 mil. Sk predstavujú tuzemské štátne dlhopisy (81,8 %) a 72 032 

mil. Sk predstavujú zahraničné štátne dlhopisy (18,2 %). Bankové úvery v uvedenej výške 

tvoria zostatky prijatých úverov od medzinárodných bánk (IBRD, RBRE, JEXIM BANK, 

EIB) vo výške 10 719 mil. Sk a prevzaté úverové záväzky od zrušených štátnych fondov 

21 058 mil. Sk. Ostatný štátny dlh pochádza zo záväzkov prevzatých z ČSOB, z tovarového 

úveru od Matra Communication a zo záväzkov voči tuzemským podnikom. 

Ostatné zložky verejnej správy prispievajú k celkovému verejnému dlhu hodnotou 

33 055 mil. Sk, z ktorých 13 052 mil. Sk predstavuje konsolidácia (ide o dlh vzniknutý 

pôžičkami medzi zložkami verejnej správy). 

Z tejto sumy pripadá na dlh ostatných organizácií ústrednej správy (mimo štátneho 

dlhu) 17 958 mil. Sk. Nositeľom rozhodujúcej časti je Slovenská konsolidačná, a.s., ktorá ku 

koncu roka 2003 vykázala domáci dlhodobý dlh vo výške 15 721 mil. Sk. Jeho časť 7 808 

mil. Sk tvorí zostatok prijatého bankového úveru z Národnej banky Slovenska. Zostávajúcich 

7 913 mil. Sk predstavuje návratná finančná výpomoc poskytovaná zo štátneho rozpočtu 

v minulých rokoch na splácanie bankových úverov. Táto časť dlhu podlieha konsolidácii. 

 Z ústredne riadených organizácií vykázali objemovo významnejší dlh 1 038 mil. Sk 

štátne príspevkové organizácie. Ide o krátkodobé domáce bankové úvery, z ktorých 1 037 mil. 

Sk prijala Intervenčná agentúra v poľnohospodárstve.  

Štátne fondy vykázali dlh vo výške 558 mil. Sk. Ide o nesplatený domáci bankový úver, ktorý 

prijal v roku 2002 Štátny fond rozvoja bývania. 

 Vo Fonde národného majetku SR zostáva splatiť 564 mil. Sk ako zostatok zo záväzku 

voči obyvateľom, ktorý vznikol z emisie dlhopisov FNM v roku 1996. 

 Verejné vysoké školy vykázali dlh vo výške 77 mil. Sk, z ktorých 27 mil. Sk tvoria 

domáce krátkodobé bankové úvery a 50 mil. Sk dlhodobé bankové úvery. 

 Z ústredne riadených organizácií verejnej správy bola nositeľom dlhu aj novozriadená 

organizácia Veriteľ, a.s., ktorá v priebehu roka 2003 získala formou návratnej finančnej 

výpomoci prostriedky vo výške 5,2 mld. Sk zo štátneho rozpočtu s účelovým určením na 

oddĺženie zdravotných poisťovní a odkupovanie pohľadávok od zdravotníckych zariadení. 

Účtovne vykázaný dlh tejto organizácie v uvedenej výške nie je zahrnutý do prehľadu 



 95

o nositeľoch verejného dlhu, pretože sa nepredpokladá návratnosť poskytnutých prostriedkov 

a zároveň, v prípade ich zahrnutia do dlhu, by podliehali konsolidácii a nemali by vplyv na 

hodnotu celkového verejného dlhu. 

 V subsektore miestnej samosprávy, ktorý je tvorený obcami, vyššími územnými 

celkami a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v ich pôsobnosti, bol ku koncu roka 

2003 vykázaný dlh vo výške 14 697 mil. Sk. Z tejto sumy obce v súhrne vykázali dlh vo 

výške 14 265 mil. Sk, z čoho najväčšiu časť 9 245 mil. Sk tvoria bankové úvery, 4 298 mil. 

Sk pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 500 mil. Sk návratná finančná výpomoc 

poskytnutá mestu Košice zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú konsolidácii, 708 mil. Sk 

vydané cenné papiere iné než akcie a 14 mil. Sk ostatné prijaté pôžičky. 

 Vyššie územné celky vykázali dlh vo výške 151 mil. Sk. Celý je tvorený domácim 

dlhodobým bankovým úverom, prijatým Banskobystrickým samosprávnym krajom. 

 Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí vykázali domáci dlh vo výške 273 mil. Sk 

a v pôsobnosti vyšších územných celkov 8 mil. Sk. 

 Z organizácií patriacich do subsektora fondov sociálneho zabezpečenia vykázali ku 

koncu roka 2003 dlh len zdravotné poisťovne. Ich dlh vznikol z návratných finančných 

výpomocí, poskytnutých z rezervy štátneho rozpočtu na zabezpečenie platobnej schopnosti 

zdravotných poisťovní. Zostatok tohto dlhu predstavuje 400 mil. Sk a podlieha konsolidácii. 

Prostriedky vo výške 4,6 mld. Sk, ktoré boli v roku 2003 poskytnuté zdravotným poisťovniam 

vo forme návratnej finančnej výpomoci od Veriteľa, a.s. nie sú zahrnuté do dlhu zdravotných 

poisťovní, pretože sa nepredpokladá ich návratnosť a zároveň, v prípade ich zahrnutia, by 

podliehali konsolidácii a nemali by tak vplyv na hodnotu celkového verejného dlhu. 

 Podrobný prehľad o štruktúre „maastrichtského“ verejného dlhu k 31.12.2003 podľa 

jeho nositeľov poskytuje nasledovná tabuľka: 

 

      mil. Sk konsolidácia 
Štátny dlh   429 052   
Štátne fondy  558   
Fond národného majetku 564   
Slovenský pozemkový fond 0   
Slovenská konsolidačná, a.s. 15 721 -7 913  
Veriteľ, a.s.  0   
Štátne príspevkové organizácie 1 038   
Verejné vysoké školy  77   
Ústredná správa spolu 447 010 -7 913   
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Vyššie územné celky 151 
Príspevkové organizácie VÚC 8 
Obce   14 265 -4 739
Príspevkové organizácie obcí 273 
Miestna samospráva spolu 14 697 -4 739  
     
Sociálna poisťovňa  0 
Národný úrad práce  0 
Zdravotné poisťovne  400 -400
Fondy sociálneho zabezpečenia 400 -400  
        
Konsolidácia   -13 052  
Verejný dlh konsolidovaný 449 055 -13 052
     
Prevzatý dlh zo štátnych záruk 63 089  
Verejný dlh spolu  512 144  
     
     
 Rok     2003  
HDP, mil Sk    1 195 812 
Podiel hrubého dlhu na HDP, % 42,83  

 
 

2.4. Prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy v roku 2003 
 

 V zmysle § 50 ods. 8 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách má štátny záverečný 

účet poskytnúť aj prehľad o stave aktív a pasív verejného rozpočtu. 

 Ku koncu roka 2003 dosiahla netto hodnota aktív všetkých zložiek verejnej správy 

1 318,0 mld. Sk, na ktorých sa jednotlivé zložky podieľali nasledovnými hodnotami (v mil. 

Sk): 

 
Zložky verejnej správy Aktíva spolu Vlastné zdroje Cudzie zdroje 

Ústredné rozpočtové organizácie 596 252 143 773 452 479
Obce 244 110 224 277 19 833
Vyššie územné celky 9 192 8 309 883
Sociálna poisťovňa 64 990 61 142 3 848
Zdravotné poisťovne 35 842 13 362 22 480
Národný úrad práce 22 510 21 645 865
Štátne fondy 30 652 30 094 558
Fond národného majetku 137 228 136 631 597
Slovenský pozemkový fond 4 056 4 006 50
Slovenská konsolidačná, a.s. 28 561 11 395 17 166
Verejné vysoké školy 17 572 14 151 3 421
Veriteľ, a.s. 8 698 3 480 5 218
Štátne príspevkové organizácie 64 318 45 230 19 088
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Príspevkové organizácie obcí 27 745 24 532 3 313
Príspevkové organizácie VÚC 26 326 20 748 5 578
Verejná správa spolu 1318 052 762 775 555 277
 
 
 Medziročný vývoj aktív a pasív nie je možné kvantifikovať ani hodnotiť pre 

metodickú neporovnateľnosť údajov vykázaných účtovníctve v roku 2003 oproti roku 2002. 

Spôsobilo ju zavedenie povinnosti tvoriť opravné položky a oprávky k aktívam a účtovať 

o nich (korekcia) vo všetkých organizáciách verejnej správy od roku 2003, čo prispelo 

k zreálneniu doteraz vykazovanej výšky aktív v organizáciách sektora verejnej správy. 
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III. Vývoj štátnych aktív a štátnych pasív v roku 2003 

 
3.1. Základné  tendencie  vývoja   štátnych   aktív  a  pasív  

Súčasťou štátneho záverečného účtu v zmysle § 50 zákona o rozpočtových pravidlách je aj 

bilancia štátnych aktív a štátnych pasív SR.  

Súvahu rozpočtových organizácií štátu tvorí súhrn majetku štátu spravovaného rozpočto-

vými kapitolami a rozpočtovými organizáciami v ich pôsobnosti v objeme 596 251,5 mil. Sk 

a súhrn pasív, ktorý pozostáva z vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov krytia (záväzkov) 

majetku  v rovnakej výške 596 251,5 mil. Sk.  

Súhrnná súvaha rozpočtových organizácií štátu má v časti aktív takto štruktúrovaný obsah 

(v mil. Sk): 

Aktíva Stav 
k 31.12.2003 

Neobežný majetok 248 886,4
    v tom: 
    dlhodobý nehmotný majetok 3 353,4
    dlhodobý hmotný majetok 181 530,7
    dlhodobý finančný majetok 64 002,3
Obežný majetok 347 365,1
    v tom: 
    zásoby 69 927,1
    pohľadávky 136 250,2
    finančný majetok 107 988,9
    návratné finančné výpomoci 33 198,8
    ostatný majetok 0,1
Aktíva spolu 596 251,5

 

Majetok štátnych rozpočtových organizácií (596 251,5 mil. Sk) zaznamenal k 31.12. 2003 

medziročný úbytok o 204 058,5 mil. Sk. Predstavuje to viac než štvrtinu jeho stavu na začiatku 

roka. Úbytok v značnej miere súvisí s pokračujúcou reformou verejnej správy a na ňu nadväzujú-

cim prechodom niektorých rozpočtových organizácií štátu z odvetvia školstva, kultúry, zdravot-

níctva a sociálneho zabezpečenia do pôsobnosti územných samospráv. 

Majetok štátnych rozpočtových organizácií sa člení na: 

     a) neobežný majetok, ktorý tvorí viac ako 41 % z celkového majetku štátu a k 31.12.2003 do-

siahol 248 886,4 mil. Sk, čo je medziročne menej o 229 455,3 mil. Sk. Značný pokles stavu neo-



  
  
  
                                                                                                                                    
  

  
  
  

99

bežného majetku spôsobil, okrem prirodzených prírastkov a úbytkov v priebehu roku, najmä spo-

mínaný proces postupného prevodu kompetencií z pôsobnosti štátu do pôsobnosti územných 

samospráv a s tým súvisiaci prevod majetku v rámci pokračujúcej reformy verejnej správy. 

Do neobežného majetku patrí: 

     aa) dlhodobý nehmotný majetok (nehmotné výsledky výskumu a vývoja, softvér, drobný 

a ostatný dlhodobý nehmotný majetok) 3 353,4 mil. Sk, 

     ab) dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby, stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pros-

triedky, pestovateľské celky trvalých porastov, stáda, ťažné zvieratá, drobný a iný hmotný maje-

tok) 181 530, 7 mil. Sk, 

     ac) dlhodobý finančný majetok (podielové cenné papiere, vklady a iný finančný majetok)          

64 002,3 mil. Sk; rozhodujúci podiel z neho tvorí majetková účasť štátu v tuzemských spoločnos-

tiach (60 070,4 mil. Sk).  

V medziročnom porovnaní sa stav majetkovej účasti štátu v tuzemských spoločnostiach 

znížil o 80 619,8 mil. Sk, najmä v dôsledku zníženia vkladu štátu do základného imania Sloven-

skej konsolidačnej, a.s. Rozpis vkladov z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa do 

konkrétnych tuzemských spoločností je uvedený v časti 2.2.2. písmeno c).  

Okrem Ministerstva financií SR majetkové účasti štátu v tuzemských spoločnostiach za-

bezpečovali aj iné rozpočtové kapitoly podľa nasledujúceho prehľadu (v mil. Sk): 

 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
            

Subjekt Stav 
k 1.1.2003  

Stav 
k 31.12.2003  Zmena 

Slovenské aerolínie, a.s.  75,2 683,4 608,2
METRO Bratislava, a.s. 121,5 156,1 34,6
Slovenské telekomunikácie, a.s. 8 849,4 8 849,4 0
Poštová banka, a.s. 3,5 2,5 - 1,0
Dopravná banka, a.s.   20,0 20,0 0
Železničná spoločnosť, a.s. 29 413,2 29 413,2 0
Spolu 38 482,8 39 124,6 641,8

 

Ministerstvo hospodárstva SR 
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Subjekt Stav 
k 1.1.2003  

Stav 
k 31.12.2003  Zmena 

ZTS Výskumno-vývojový ústav, a.s. Martin (v 
konkurze) 80,5 80,5 0

SNAZIR, a.s. (v likvidácii) 1,1 1,1 0
ZTS Dubnica n. Váhom, a.s. (v konkurze) 901,5 901,5 0
ZTS TEES, a.s. Martin (v konkurze) 742,1 742,1 0
Transpetrol, a.s. Bratislava 969,0 969,0 0
ARMEX, a.s. Bratislava (v likvidácii) 3,6 3,6 0
Nový Calex, a.s. Zlaté Moravce (v konkurze) 0,5 0,5 0
Spolu 2 698,3 2 698,3 0

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR 
 
            

Subjekt Stav 
k 1.1.2003  

Stav 
k 31.12.2003  Zmena 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 517,0 1 517,0 0
Spolu 1 517,0 1 517,0 0

 
 
Úrad vlády SR 

            

Subjekt Stav 
k 1.1.2003  

Stav 
k 31.12.2003  Zmena 

Hotel FORUM, a.s.  1,0 1,0 0
SARIO     0,2     0,2 0
Spolu      1,2      1,2 0

 
 
     b) obežný majetok sumou 347 365,1 mil. Sk tvorí viac než 58% z celkového majetku štátu 

k 31.12.2003. Sú v ňom zahrnuté: 

     ba) zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, tovar) vo výške 69 927,1 mil. Sk, 

     bb) pohľadávky 136 250,2 mil. Sk; medziročne sa ich stav zvýšil o 53 979,1 mil. Sk najmä     

v súvislosti so zmenou účtovania daňových a colných príjmov a pohľadávok. Do pohľadávok 

štátu boli zahrnuté pohľadávky z rozpočtových príjmov daňových a colných k 31.12.2003 vo 

výške 73 453,5 mil. Sk, ktoré sú v dôsledku vecných a metodických zmien zaúčtované 

v podvojnom účtovnom systéme daňových úradov a Colného riaditeľstva SR, 



  
  
  
                                                                                                                                    
  

  
  
  

101

     bc) finančný majetok 107 988,9 mil. Sk; tvoria ho ceniny, peniaze uložené na bežných účtoch 

v bankách a majetkové a ostatné cenné papiere. Najväčšou položkou sú peňažné prostriedky ulo-

žené na bežných účtoch štátnych finančných aktív - až 80 493,4 mil. Sk v kapitole Štátny dlh, 

ktorými sa v prevažnej miere financujú potreby štátneho dlhu. 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa sú v zostatku bežných účtov v sume 4 575,3 

mil. Sk zaúčtované najmä peňažné prostriedky prevedené zo štátneho rozpočtu v decembri 2003 

na základe výnimky z časového použitia udelenej ministrom financií v súlade s rozpočtovými 

pravidlami a určené na spolufinancovanie projektov predvstupových fondov Európskej únie   

PHARE, ISPA a SAPARD. 

V kapitole ministerstva financií dosiahol zostatok bežných účtov 5 554,3 mil. Sk, z toho 

4 257,6 mil. Sk tvorí zostatok bežného účtu Národného fondu. 

V kapitole štátnych hmotných rezerv zostatok bežného účtu vo výške 2 983,6 mil. Sk sú-

visí najmä s osobitným spôsobom financovania obmien a zámien hmotných rezerv. 

V rámci bežných účtov majú rozpočtové organizácie zriadené v banke účty dofinancova-

nia programov, na ktorých bolo k ultimu roka uložených 4 568,1 mil. Sk prevedených zo štátneho 

rozpočtu na financovanie nedokončených programov  z minulého roka. 

Na účtoch cudzích prostriedkov rozpočtových organizácií sú zaúčtované na konci roka 

prevedené mzdy a platy za druhú polovicu decembra vrátane nadväzujúcich výdavkov do pois-

tných fondov a Národného úradu práce a všetky výnimky z časového použitia prostriedkov štát-

neho rozpočtu v rozsahu, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. 

Na bežných účtoch zriadených pre prijaté granty a rôzne dary rozpočtových organizácií sa 

vykázal zostatok 734,2 mil. Sk a na bežných účtoch finančných fondov a osobitných fondov 

a bežných účtoch daňových a colných príjmov zostatok 2 470,2 mil. Sk, 

     bd) pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpomocí krátkodobých 33 198,8 mil. 

Sk; sú v nich zahrnuté nesplatené pohľadávky z návratných finančných výpomocí poskytnutých 

pôvodne zo štátneho rozpočtu čs. federácie aj zo štátneho rozpočtu SR (7 793,0 mil. Sk), pohľa-

dávky z návratných finančných výpomocí, na ktoré sa zmenili výdavky štátneho rozpočtu na splá-

canie tých bankových úverov poskytnutých podnikateľským subjektom, za ktoré prevzal štát zá-

ruky (15 492,8 mil. Sk) a nakoniec návratné finančné  výpomoci, ktoré vznikli splácaním redis-
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tribučného úveru na financovanie trvalo sa obracajúcich zásob, na ktorý poskytol štát záruku 

Konsolidačnej banke Bratislava a prevzala ho Slovenská konsolidačná, a.s. (9 913,0 mil. Sk). 

Súhrnná súvaha rozpočtových organizácií štátu má v časti pasív takto štruktúrovaný obsah 

(v mil. Sk): 

Pasíva Stav 
k 31.12.2003 

Vlastné zdroje 118 570,6
    v tom: 
    fondy účtovných jednotiek 46 551,9
    výsledok hospodárenia  72 018,7
 Cudzie zdroje  477 680,9
    v tom: 
    dlhodobé záväzky 388 919,2
    krátkodobé záväzky 35 728,9
    bankové úvery a pôžičky  53 027,2
    ostatné zdroje      5,6
Pasíva spolu 596 251,5

 

      a) vlastné zdroje krytia majetku 118 570,6 mil. Sk; z celkových pasív štátnych rozpočto-

vých organizácií tvoria takmer 20 % a patria sem majetkové fondy (fond dlhodobého majetku, 

fond obežných aktív, fond podnikateľskej činnosti), finančné a peňažné fondy (sociálny a ostatné 

finančné fondy), osobitné fondy (štátne fondy a osobitné fondy) a účty výsledku hospodárenia 

rozpočtových organizácií, 

     b) cudzie zdroje krytia majetku 477 680,9 mil. Sk (80 % z celkových pasív súvahy štátnych 

rozpočtových organizácií). Cudzími zdrojmi krytia majetku sú: 

     ba) dlhodobé záväzky 388 919,2 mil. Sk, z toho záväzky z emitovaných štátnych dlhopisov  

354 790,4 mil. Sk a ostatné záväzky dlhodobého charakteru 34 128,9 mil. Sk, ktoré patria 

v prevažnej miere do štátnych finančných pasív. Ide o vládne záväzky voči zahraničiu, zahraničné 

záväzky prevzaté od ČSOB, a.s., zahraničné pôžičky, vládne záväzky z úverov v špeciálnej oblas-

ti a iné zahraničné záväzky, 

     bb) krátkodobé záväzky 35 728,9 mil. Sk; patria sem najmä záväzky vyplývajúce 

z odberateľsko-dodávateľských vzťahov (1 230,1 mil. Sk), záväzky voči zamestnancom (546,1 

mil. Sk), záväzky zo zúčtovania s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia 

(1 041,4 mil. Sk) a zo zúčtovania daní (357,2 mil. Sk), záväzky krátkodobého charakteru 
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z obchodných vzťahov (3 903,7 mil. Sk) a rôzne iné záväzky (25 622,9 mil. Sk), z ktorých naj-

väčší podiel (21 366,8 mil. Sk) pripadá na záväzky štátu voči Slovenským železniciam prevzaté 

do účtovníctva kapitoly MDPT, ktoré vznikli za neuhradené výkony vo verejnom zaujme, 

     bc) bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 53 027,2 mil. Sk; tieto záväzky vyplynuli 

z emitovaných štátnych dlhopisov krátkodobého charakteru (štátnych pokladničných poukážok), 

ktorými sa kryl v roku 2003 priebežný schodok hospodárenia  štátneho rozpočtu.                 
         

                     
3. 2.  Vývoj štátnych finančných aktív a pasív v správe Ministerstva financií SR 

 
3.2.1. Základná charakteristika 

 

 Štátne finančné aktíva tvoria peňažné prostriedky na bankových účtoch, majetkové účasti 

štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu a pohľadávky voči tuzemským a zahraničným dlžníkom. 

Štátne finančné pasíva sú predovšetkým záväzky štátu z prijatých úverov, pôžičiek a vydaných 

štátnych cenných papierov.  

 V roku 2003 došlo k zhoršeniu finančno-majetkovej pozície štátu: stav štátnych finan-

čných aktív sa znížil o 125 173,0 mil. Sk a stav štátnych finančných pasív, resp. záväzkov sa zvý-

šil o 52 778,5 mil. Sk. 

    Celkový prehľad o vývoji štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky 

za rok 2003 vyjadrujú nasledovné údaje ( v mil. Sk): 

 

   
Položka Stav  k Stav  k Zmena 

01.01.2003 31.12.2003 v roku 2003
1. Prostriedky štátu na účtoch v NBS 86 749,3 84 620,9 -2 128,4
2. Vládne pohľadávky voči zahraničiu 38 078,6 34 516,5 -3 562,1
3. Pohľadávky prevzaté od ČSOB 16 066,5 3 839,1 -12 227,4
4. Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné papiere a ost .fin. inv. 3 482,7 3 065,9 -416,8
5. Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné finančné investície 97 990,8 16 729,2 -81 261,6
6. Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 43 459,6 33 198,8 -10 260,8
7. Ostatné pohľadávky  13 016,9 4 175,5 -8 841,4
8. Neuhr. pohľadávky týkajúce sa výnosov ŠPP a  strát pri  emisiách ŠD  5 224,5 0,0 -5 224,5
9. Pohľadávky voči podnikom 1 579,0 329,0 -1 250,0
Štátne finančné aktíva celkom 305 647,9 180 474,9 -125 173,0
1. Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 9 650,7 10 471,8 821,1
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2. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 182,4 166,9 -15,5
3. Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 284,0 174,1 -109,9
4. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH  25 517,6 20 914,3 -4 603,3
5. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠPF PP SR 0,0 144,0 144,0
6. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté MF SR 0,0 247,0 247,0
8. Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 348 940,9 407 817,6 58 876,7
9. Matra Communication – úver 1 632,3 1 278,2 -354,1
10. Záväzky z bonifikácie hypotekárnych úverov 37,9 0,0 -37,9
11. Iné záväzky – účelové prostriedky 2 189,6 0,0 -2 189,6
Záväzky celkom: 388 435,4 441 213,9 52 778,5
1. Fond štátnych finančných aktív a pasív  -96 164,8 -261 079,8 -164 915,0
2. Závierkové účty  kapitoly Štátny dlh a Všeobecná pokladničná správa 13 377,3 340,8 -13 036,5
Štátne finančné pasíva celkom 305 647,9 180 474,9 -125 173,0
           

Zvýšenie celkovej dlžníckej finančno-majetkovej pozície štátu o 177 951,5 mil. Sk pri po-

klese štátnych finančných aktív a zvýšení štátnych finančných pasív, t.j. štátneho dlhu bolo spô-

sobené predovšetkým rozsiahlym poklesom veriteľskej pozície štátu voči tuzemským nebanko-

vým subjektom a rastom dlžníckej pozície voči bankovým subjektom z umiestnenia štátnych cen-

ných papierov. 

Z celkového stavu štátnych finančných aktív 180 474,9 mil. Sk najväčší podiel (46,9%)  

pripadá na prostriedky na účtoch v Národnej banke Slovenska. Vládne úvery voči zahraničiu tvo-

ria 19,1% celkových štátnych finančných aktív, pohľadávky z návratných finančných výpomocí 

a pohľadávky zo zrealizovaných záruk 18,4%, vklady štátu v tuzemských spoločnostiach 9,3%, 

pohľadávky prevzaté od ČSOB 2,1% a vklady štátu v medzinárodných  inštitúciách a ostatné cen-

né papiere 1,7%. 

 V štruktúre štátnych finančných aktív došlo v roku 2003 k zníženiu všetkých položiek. 

Najväčší pokles o 81 261,6 mil. Sk zaznamenali vklady štátu v tuzemských spoločnostiach. Na 

základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenskej konsolidačnej, a.s. zo dňa 

19.12.2003 sa znížil vklad štátu do základného imania tejto spoločnosti o 91 922,0 Sk a následne 

sa zvýšil o 10 610,0 mil. Sk  v súlade s uznesením vlády SR č. 1714/2003 a rozhodnutím minis-

terstva financií z 22.12. 2003 o vložení pohľadávok z návratných finančných výpomocí ako nepe-

ňažného vkladu do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s.  
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 Na celkovom stave záväzkov 441 213,9 mil. Sk v rámci štátnych finančných pasív sa roz-

hodujúcou mierou podieľajú záväzky z emisii štátnych cenných papierov (92,4%) a vládne zá-

väzky z prijatých úverov zo zahraničia (4,7%). 

   

3.2.2. Podrobná charakteristika  vývoja štátnych finančných aktív 

 
 Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív  Slovenskej republiky v roku 2003 je zame-

rané na nasledovné oblasti: 

     a) prostriedky  na účtoch v Národnej banke Slovenska (ďalej NBS), 

     b) štátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

     c) majetkové účasti štátu v tuzemských spoločnostiach, 

     d) pohľadávky z návratných finančných výpomocí, zo zrealizovaných  štátnych  záruk za ban-

kové úvery a ostatné pohľadávky. 

 

a)  Prostriedky  na účtoch v NBS 

 
 V priebehu roka 2003 sa štátne finančné aktíva na účtoch v NBS znížili o 2 128,4 mil. Sk. 

Podrobnejšie informácie poskytujú údaje nasledovného prehľadu ( v mil. Sk): 

  

Položka aktív Stav k Stav k Zmena  
1.1.2003 31.12.2003 v roku 2003 

 
Bankové účty štátnych finančných aktív 86 749,3 84 620,9 -2 128,4
Evidencia štátnych finančných aktív:  
Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby, odvod NBS 0,3 0,3 0,0
ŠFA získané predajom akcii ČSOB, a.s. 6 000,0 7 400,0 1 400,0
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 28,8 28,6 -0,2
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách 12,0 12,2 0,2
Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu 2 813,0 0,0 -2 813,0
Vkladový účet štátnych finančných aktív  5,9 6,1 0,2
Termínovaný účet - dôchodková reforma 63 654,4 67 545,6 3 891,2
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MFSR:  
Účet cudzích prostriedkov v kapitole Štátny dlh 2 227,5 0,0 -2 227,5
Účet cudzích prostriedkov v kapitole VPS 0,0 4 065,3 4 065,3
Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier 63,3 62,2 -1,1
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Účty vládnych úverov a emisií:  
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - špeciál (odbor 07 NBS) 175,7 0,0 -175,7
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 2 834,7 435,0 -2 399,7
Účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB (CDZ) 38,9 0,0 -38,9
Účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB v NKM 879,6 0,0 -879,6
Účet emisií a splátok ŠD 7 032,1 4 648,9 -2 383,2
Štátne dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu 11 974,0 0,0 -11 974,0
Úvery prijaté na krytie schodku štátneho rozpočtu 3 877,3 4 141,3 264,0
Bežný účet - špeciál ( odbor 07 NBS ) 0,3 0,0 -0,3
Účet ŠPP  36 773,5 52 248,5 15 475,0
Bilančný účet:  
Bilančný účet r.2002 -51 642,0 0,0 51 642,0
Bilančný účet r.2003 0,0 -55 973,1 -55 973,1
 

Vykázané zníženie stavu prostriedkov o 2 128,4 mil. Sk je saldom medzi prírastkom zdro-

jov v sume 263 735,5 mil. Sk a ich použitím v sume 265 863,9 mil. Sk.  

Najväčší prírastok 3 891,2 mil. Sk vykázal účet termínovaného vkladu prostriedkov urče-

ných na dôchodkovú reformu, ktorý sa v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom finan-

cií a NBS úročil 1-ročnou sadzbou BRIBID platnou v deň vloženia prostriedkov na tento účet. 

Táto sadzba od začiatku roku do 18.07.2003 bola 8,15 % p. a. a od 19.07.2003 do konca roku 

5,67 % p. a. Počiatočná výška vkladu vykázaná k 01.01.2003 v sume 63 654,4 mil. Sk sa do kon-

ca roku zvýšila o pripísané úroky 4 577,9 mil. Sk a znížila o odvedenú 15 %-nú zrážkovú daň 

686,7 mil. Sk, takže účet termínovaného vkladu vykazoval k 31.12.2003 stav 67 545,6 mil. Sk. 

Počiatočný stav prostriedkov na účte štátnych finančných aktív získaných predajom akcií 

ČSOB, a. s. sa zo 6 000,0 mil. Sk zvýšil o 4 000,0 mil. Sk (ide o poslednú splátku istiny 

z revolvingového úveru 10 000,0 mil. Sk poskytnutého Československej obchodnej banke, a.s. 

Praha v roku 1999). Použitie zdrojov predstavovalo 2 600,0 mil. Sk, ktoré boli  preúčtované do 

príjmov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na krytie výdavkov v zmysle uznesení vlády SR 

č. 1051/2003 a č. 1213/2003. 

Účet termínovaného vkladu s dobou viazanosti 1 týždeň vykázal v priebehu roku  kreditný 

i debetný obrat vo výške 62 000,0 mil. Sk. V nadväznosti na uzatvorenú zmluvu o úročení účtu 

termínovaného vkladu úrokovou sadzbou relevantnou BRIBOR-u pripísala NBS na príjmový 

rozpočtový účet kapitoly Štátny dlh úroky z účtu termínovaného vkladu za rok 2003 v celkovej 

sume 287,6 mil. Sk.  
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Počiatočný stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vládnych úverov a pohľa-

dávok v zahraničí 3 928,9 mil. Sk sa v priebehu roka zvýšil o 3 026,2 mil. Sk, ktoré tvorili splát-

ky vládnych úverov a pohľadávok zo zahraničia vo forme istín (3 011,4 mil. Sk) a odplata 

za postúpenie pohľadávky voči Mongolsku (14,8 mil. Sk). Použitie zdrojov z týchto účtov pred-

stavovalo spolu 6 520,1 mil. Sk, z toho (v mil. Sk): 

 

- na úhradu istín splatného štátneho dlhu 

- z úveru BNP                                    339,2 
- z medzin.pôžičiek                         1 211,6  
- zo záv.prevzatých od ŠFCH SR    3 212,5 
- zo záv.prevzatých od ŠPF PP            80,0 
 

4 843,3 

- preúčtovanie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle uznesení vlády SR  
č.1051/2002 a č.547/2003) 

1 621,9

- preúčtovanie prostriedkov na účet emisií a splátok štátnych dlhopisov za 
účelom vytvorenia zdrojov na tomto účte na splátky istín 

54,9

 

Na účtoch vládnych úverov a pohľadávok v zahraničí sa vykazoval k 31.12.2003 konečný 

stav 435,0 mil. Sk. 

Účet účelových prostriedkov z FNM SR na splatenie štátneho dlhu vykazoval k 01.01. 

2003 stav 2 813,0 mil. Sk, ktorý predstavoval zostatok nepoužitých prostriedkov z roku 2002. 

Tieto prostriedky boli v plnej výške preúčtované na účet emisií a splátok štátnych dlhopisov za 

účelom vytvorenia zdroja na splátky istín z emisií štátnych dlhopisov.  

Počiatočný stav na účte emisií a splátok štátnych dlhopisov 7 032,1 mil. Sk sa v priebehu 

roka zvýšil o 96 893,4 mil. Sk z emitovaných štátnych dlhopisov (v tom 96 872,9 mil. Sk z tu-

zemských emisií a 20,5 mil. Sk zodpovedajúcich 0,5 mil. EUR zo zahraničných emisií). Na tento 

účet sa preúčtovalo 10 214,0 mil. Sk z devízového účtu z emisie štátnych dlhopisov emitovanej 

v zahraničí  (ekvivalent 249,3 mil. EUR) a 2 867,9 mil. Sk z účtov štátnych finančných aktív na 

zabezpečenie zdrojového krytia splatného štátneho dlhu (v tom 2 813,0 mil. Sk z prostriedkov 

FNM SR a 54,9 mil. Sk z účtov vládnych úverov v civilnej a špeciálnej oblasti).  Prostriedky 

v celkovej sume 112 358,5 mil. Sk sa použili (v mil. Sk): 
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- na splátky istín z emisií štátnych dlhopisov 74 014,0

-     na úhradu schodku štátneho rozpočtu za rok 2002 35 790,7

- na úhradu istín splatného štátneho dlhu 

- zo záväzkov prevzatých od ŠFCH SR    1 440,7 
- zo záväzkov prevzatých od ŠPF PP             44,0 
- z úveru od RB RE                                          3,3 
 

1 488,0 

- preúčtovanie prostriedkov na účet emisií a splátok štátnych dlhopisov 
v cudzej mene za účelom vytvorenia zdroja na splátku istiny z emisie ŠD 
emitovaných v zahraničí 

 

532,8

- preúčtovanie emisného ážia z emisií štátnych dlhopisov emitovaných 
v tuzemsku v roku 2003 do príjmov kapitoly Štátny dlh 

533,0

 

Zostatok prostriedkov na účte emisií a splátok štátnych dlhopisov k 31.12.2003 činil          

4 648,9 mil. Sk. 

Na devízovom účte emisií a splátok štátnych dlhopisov v cudzej mene sa v priebehu roku 

2003  vykázal kreditný i debetný obrat 31 259,2 mil. Sk, zodpovedajúci 760,6 mil. EUR. Príras-

tok prostriedkov predstavoval príjem 30 709,0 mil. Sk (zodpovedajúci 747,6 mil. EUR)  z emisií 

štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí a  532,8 mil. Sk (ekvivalent 13,0 mil. EUR) 

z preúčtovania z účtu emisií a splátok štátnych dlhopisov za účelom zabezpečenia zdrojového 

krytia  splatnej istiny z emisie štátnych dlhopisov emitovanej v roku 1998 v zahraničí. Nakoľko 

obraty na tomto účte sa realizovali v EUR, zúčtované kurzové rozdiely predstavujú 17,4 mil. Sk. 

Prostriedky v sume 31 259,2 mil. Sk sa použili (v mil. Sk): 

 

- na úhradu istiny z emisie štátnych dlhopisov emitovanej v zahraničí (ek-
vivalent 511,3 mil. EUR) 

 

21 045,2

- preúčtovanie prostriedkov z emisie štátnych dlhopisov v zahraničí na 
účet emisií a splátok štátnych dlhopisov (249,3 mil. EUR) 

10 214,0

 

Prostriedky z emisií štátnych dlhopisov účelovo určené na financovanie priebežného 

schodku štátneho rozpočtu z roku 2002 vo výške 11 974,0 mil. Sk boli v roku 2003 použité na 

úhradu schodku štátneho rozpočtu za rok 2002. 
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Účet prostriedkov z čerpaných úverov a pôžičiek zo zahraničia účelovo určených na krytie 

priebežného schodku štátneho rozpočtu vykazoval k 01.01.2003 zostatok z roku 2002 v sume       

3 877,3 mil. Sk. Tieto boli v plnej výške v roku 2003 použité na úhradu schodku štátneho rozpo-

čtu za rok 2002. Prírastok prostriedkov na účte z čerpaných úverov a pôžičiek zo zahraničia pred-

stavoval 4 141,3 mil. Sk v členení (v mil. Sk) : 

 

- EIB  IV. -  Projekt Európske cesty                                                  576,9

- EIB   V. -   Projekt Európske cesty                                                  248,0

-     IBRD   Projekt reformy riadenia sociálnych dávok                         3,5

-     IBRD   Projekt reformy riadenia verejných financií 10,1

-     IBRD   EFSAL – Reštrukturalizácia podnikovej a finančnej sféry        2 886,2

-     RB RE  – Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb  37,4

- RB RE  – Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice v Bratislave            58,5

- JBIC     – úver SLO-P1  320,7

 
Konečný stav na účte k 31.12.2003 činil 4 141,3 mil. Sk 

Na účte štátnych pokladničných poukážok minulých rokov bol počiatočný stav 36 773,5 

mil. Sk. Tie sa v plnej výške použili na úhradu záväzkov z emisií ŠPP splatných v roku 2003. 

V rámci dodatkov roku 2003 bol preúčtovaný na tento účet výnos z emisií ŠPP emitovaných 

v roku 2003 a splatných v roku 2004 v sume 52 248,5 mil. Sk. Tieto prostriedky  prechodne  kry-

jú rozpočtový schodok až do rozhodnutia Národnej rady SR o spôsobe jeho úhrady schválením 

štátneho záverečného účtu za rok 2003. 

Národná banka Slovenska ku koncu roka previedla na bilančný účet ministerstva financií 

celkové saldo príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2003 vo výške 55 973,1 mil. Sk, čo 

predstavuje celkový vykázaný schodok za rok 2003. 
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b) Štátne finančné aktíva voči zahraničiu 
 

ba) 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 Sloven-

ska. V priebehu roka 2003 sa ich stav znížil celkom o 3 562,1 mil. Sk. 

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – poskytnuté úvery charakterizuje nasledovný prehľad 

( v mil. Sk):  

 
Položka aktív Stav Stav  Zmena  

k 1.1.2003 k 31.12.2003  
Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe ČSOB 33 696,3 26 008,6 -7 687,7
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – úvery spolu 1 082,8 138,7 -944,1
Afganistan 36,0 36,0 0,0
Ruská federácia - Krivoj Rog 100,5 102,7 2,2
Ruská federácia 946,3 0,0 -946,3
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery spolu 5 417,2 3 277,4 -2 139,8
Alžírsko 827,8 637,6 -190,2
Alžírsko ( TECHNOPOL ) 68,6 56,2 -12,4
Cyprus 1,3 1,1 -0,2
Myanmar ( Barma ) 633,3 483,6 -149,7
Sudán 1 374,5 0,0 -1 374,5
Sýria 2 511,7 2 098,9 -412,8
Špeciálne vládne pohľadávky – úvery spolu 27 196,3 22 592,5 -4 603,8
Vládne úvery špeciál v GBP 383,2 355,4 -27,8
Vládne úvery špeciál v USD 26 702,0 22 123,4 -4 578,6
Vvládne úvery špeciál v XTR 111,1 113,7 2,6

 
Položka aktív Stav Stav  Zmena  

k 1.1.2003 k 31.12.2003  
Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS 4 382,3 8 507,9 4 125,6
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – úvery spolu 2 176,9 2 060,0 -116,9
India 22,8 11,4 -11,4
Kuba 2 006,2 2 048,6 42,4
Mongolsko 147,9 0,0 -147,9
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery spolu 2 205,4 6 447,9 4 242,5
Alžírsko – reštrukturalizácia 76,5 54,8 -21,7
Kambodža 15,0 11,9 -3,1
Laos 5,3 4,0 -1,3
Nikaragua 2 108,6 1 576,4 -532,2
Sudán 0,0 1 201,9 1 201,9
Ruská federácia – konsolidácia 0,0 3 598,9 3 598,9
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 Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov sa v priebehu roka 2003 znížili z 38 078,6 

mil. Sk na 34 516,5 mil. Sk, t.j. o 9,4%. Išlo prevažne o zníženie  stavu pohľadávok z titulu spla-

tenia časti konsolidovaného dlhu Ruskej federácie (4 752,3 mil. Sk), dodávok tovaru z Ruskej 

federácie a predčasného splatenia (2 002,6 mil. Sk), priamej úhrady finančných prostriedkov 

z Ruskej federácie (29,8 mil. Sk), postúpenia pohľadávky voči Mongolsku (147,9 mil. Sk), 

z titulu deblokovania pohľadávky voči Nikaragujskej republike (248,6 mil. Sk), splátky úrokov 

a istiny z Alžírska (89,0 mil. Sk) a z titulu deblokovania pohľadávky Myanmaru (55,6 mil. Sk). 

Na zníženie pohľadávok mali veľký vplyv aj kurzové rozdiely v celkovej sume  1 998,6 mil. Sk. 

Stav pohľadávok sa zvýšil najmä vplyvom nárastu úrokov z pohľadávok voči Sudánu (75,6 mil. 

Sk), Nikaragui (62,6 mil. Sk), Kube (42,4 mil. Sk), Sýrii (33,6 mil. Sk), Alžírsku (26,0 mil. Sk) a  

voči Myanmarskej republike (13,0 mil. Sk). Zmena stavu pohľadávok z poskytnutých vládnych 

úverov špeciál bola spôsobená znížením pohľadávok z titulu splátok istiny v sume 146,8 mil. Sk, 

splátok úrokov 208,9 mil. Sk a debetných kurzových rozdielov 4 752,9 mil. Sk a zvýšením stavu 

pohľadávok predpisom úrokov 504,7 mil. Sk. 

 

bb) 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 2003 sa ich stav celkovo znížil o 12 227,4 mil. Sk. 

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

 
Položka aktív Stav Stav Zmena 

k 1.1.2003 k 31.12.2003  
Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe ČSOB a.s. 
Praha 

15 058,1 2 815,7 -12 242,4

Pohľadávky v nekonvertibilných menách spolu 14 745,8 2 543,7 -12 202,1
Afganistan 48,9 50,5 1,6
Albánsko 237,3 198,2 -39,1
Albánsko 1,4 1,4 0,0
Bielorusko 35,8 0,0 -35,8
Chorvátsko 58,4 16,0 -42,4
Čína 346,1 318,0 -28,1
Juhoslávia 2 210,7 1 917,7 -293,0
Kórea 27,6 22,7 -4,9
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Ruská federácia 11 756,6 0,0 -11 756,6
Ruská federácia 1,2 1,2 0,0
Slovinsko 4,5 3,7 -0,8
Sýria 17,3 14,3 -3,0
Pohľadávky v konvertibilných menách spolu 312,3 272,0 -40,3
Alžír  219,9 196,0 -23,9
Irak 33,9 27,9 -6,0
Irak - Trade a/c 10,6 8,7 -1,9
Kórea 47,9 39,4 -8,5

 
 

Položka aktív Stav Stav Zmena 
k 1.1.2003 k 31.12.2003  

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe NBS 1 008,4 1 023,4 15,0
Pohľadávky v nekonvertibilných menách spolu 574,0 553,3 -20,7
India 0,5 0,3 -0,2
Kuba 553,0 553,0 0,0
Mongolsko 20,5 0,0 -20,5
Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ spolu 434,4 470,1 35,7
Bielorusko 0,0 29,5 29,5
Kuba (prekonvert.DEM) 434,4 440,6 6,2
 

 Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. sa v priebehu roka 2003 celkovo znížili  

zo 16 066,5 mil. Sk na 3 839,1 mil. Sk, t.j. o 76,1%, a to najmä z titulu dodávok tovaru z Ruskej 

federácie (249,2 mil. Sk), deblokovania pohľadávky voči Ruskej federácii (175,5 mil. Sk), splá-

tok istiny z Chorvátska (36,9 mil. Sk), deblokovania pohľadávky voči Alžírsku (48,4 mil. Sk) a 

postúpenia pohľadávky voči Mongolsku (20,5 mil. Sk). Na zníženie mal vplyv aj prevod správy 

pohľadávky voči Ruskej federácii (10 123,5 mil. Sk) z ČSOB, a.s. do NBS, a to zme-

nou prevzatých pohľadávok na vládne úvery. Pohľadávky sa zvýšili najmä vplyvom nárastu úro-

kov  z pohľadávok voči Juhoslávii (99,9 mil. Sk), Kube (12,2 mil. Sk), Albánsku (3,1 mil. Sk) 

a voči Afganistanu (0,5 mil. Sk). Stav prevzatých pohľadávok ovplyvnili vo veľkej miere záporné 

kurzové rozdiely v celkovej sume 1 341,3 mil. Sk. 

 
 
 
 
 

bc) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 
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 Slovenská republika má v súčasnom období majetkové účasti v medzinárodných inštitú-

ciách Svetovej banky: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinárodná asociácia 

pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra pre investič-

né 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 2003 sa stav vkladov štátu v medzinárodných inštitúciách a cenných papierov  

celkovo znížil o 416,8 mil. Sk. Išlo prevažne o zníženie z titulu valorizácie akcií v sume 258,6 

mil. Sk a vzniknutých debetných kurzových rozdielov v sume 242,9 mil. Sk. V priebehu roka 

2003 sa zvýšil podiel vkladu štátu  v Európskej banke pre obnovu a rozvoj o 49,2 mil. Sk 

a v inštitúciách Svetovej banky o 35,5 mil. Sk. 

Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách a cenných papierov vo 

vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka ( v mil. Sk): 

 

Položka aktív Stav Stav Zmena 
  k 1.1.2003 k 31.12.2003   
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, 3 482,7 3 065,9 -416,8

cenné papiere a ostatné finančné investície       

        

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách – spolu 3 452,2 3 040,7 -411,5

Účasť v Medzinárodnej banke pre hospodársku spolu-

prácu 358,7 353,9 -4,8

Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 433,9 428,0 -5,9

Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD 598,1 491,8 -106,3

Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR 250,4 296,4 46,0

Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 22,6 22,3 -0,3

Účasť v inštitúciách Svetovej banky       

v tom: korunová časť 1 118,2 895,2 -223,0

IBRD 1 011,0 752,5 -258,5

 
IDA      106,3 141,8 35,5

MIGA 0,9 0,9 0,0
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devízová časť 601,1 494,2 -106,9

IBRD 92,0 75,6 -16,4

IDA 300,9 247,4 -53,5

IFC 178,4 146,7 -31,7

MIGA 29,8 24,5 -5,3

  

Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný 

fond  12,2 12,0 -0,2

Dočasný zverenecký fond – IDA 57,0 46,9 -10,1

        

Cenné papiere vo vlastníctve štátu 0,7 0,7 0,0

Bondy Argentínskej republiky 29,8 24,5 -5,3

 

c)  Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

 
V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach došlo v roku 2003 k nasle-

dovným zmenám ( v mil. Sk):  

 

AKTÍVA Stav    Stav   Zmena 
  k 1.1.2003 k 31.12.2003   

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach 97 990,8 16 729,2 -81 261,6

Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s. 1,0 1,0 0,0
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava 
(Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.) 266,0 316,0 50,0

TIPOS, a .s. Bratislava  11,0 11,0 0,0

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 800,0 800,0 0,0

Slovenská inkasná spoločnosť, s.r.o. Bratislava 0,1 0,5 0,4

Slovenská konsolidačná banka, a.s. Bratislava 93 607,0 12 295,0 -81 312,0

EXIM banka, a.s. Bratislava 2 668,0 2 668,0 0,0

Vklad do Slovenskej sporiteľne 637,4 637,4 0,0

SARIO, a.s. Bratislava 0,2 0,2 0,0
 
 

Ostatný dlhodobý finančný majetok:        
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava 
(Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.) 
 - vklad do rezervného fondu 0,1 0,1 0,0
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     Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa znížili o 81 261,6 mil. Na základe roz-

hodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenskej konsolidačnej, a.s. zo dňa 19.12.2003 

sa znížil vklad štátu do základného imania o 91 922,0 Sk a následne sa zvýšil o 10 610,0 mil. Sk  

v súlade s uznesením vlády SR č. 1714 zo dňa 17.12.2003 a rozhodnutím ministerstva financií 

z 22.12.2003 o vložení pohľadávok z návratných finančných výpomoci ako nepeňažného vkladu 

do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s.  Rozhodnutím ministerstva financií              

z 13.8.2003 sa zvýšilo základné imanie spoločnosti  Stredisko cenných papierov SR, a.s. (teraz 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava ) peňažnými vkladmi o 50 mil. upísa-

ním nových kmeňových akcií.  O  0,4 mil. Sk  sa zvýšilo základné imanie do Slovenskej inkasnej, 

s.r.o. nepeňažným vkladom na základe Zmluvy o nepeňažnom vklade medzi Slovenskou inkas-

nou s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

 

d) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí a zo zrealizovaných štátnych záruk 

za bankové úvery a ostatné pohľadávky 

 
da) 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 Stav Zmena 
 k 1.1.2003 k 31.12.2003   

Pohľadávky z návratných finančných výpomoci spolu 43 459,6 33 198,8 -10 260,8

Návratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu 5 544,6 7 793,0 2 248,4

Zrealizované štátne záruky 19 766,3 15 492,8 -4 273,5

Osobitná záruka vlády SR 18 148,7 9 913,0 -8 235,7

  

 Pohľadávky z návratných finančných výpomocí  predstavujú tri rôzne bloky pohľadávok:    
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- pohľadávky z návratných finančných výpomocí, ktoré vznikli poskytnutím finančných pros-

triedkov zo štátneho rozpočtu čs. federácie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ich stav 

k 31.12.2003 predstavuje 7 793,0 mil. Sk),  

- pohľadávky z návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných záruk za bankové úvery 

najmä podnikateľských subjektov (ich stav k 31.12.2003 predstavuje 15 492,8 mil. Sk),  

- pohľadávka z návratnej finančnej výpomoci zo zrealizovanej osobitnej záruky vlády za spla-

tenie redistribučného úveru na financovanie trvale sa obracajúcich zásob poskytnutého Kon-

solidačnej banke Bratislava, š. p. ú. a prevzatého Slovenskou konsolidačnou, a. s. Bratislava 

(ich stav k 31.12.2003 predstavuje 9 913,0 mil. Sk).  

V roku 2003 sa do výšky týchto pohľadávok k 31.12.2003 premietla aj metodická zmena, 

keď úroky a penále v rámci týchto návratných finančných výpomocí sa sledujú v  bloku ostatných 

pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových uvedených v časti Ostatné pohľadávky štátu 

(stav úrokov zo zrealizovaných záruk k 31.12.2003 je  1 725,9 mil. Sk a penále 2 218,2 mil. Sk, 

stav penále z návratných finančných výpomocí je 4,0 mil. Sk). 

V rámci návratných finančných výpomocí bola na základe uznesenia vlády SR č. 549 z    

2. júla 2003 odpustená pohľadávka vo výške 527,8 mil. Sk Železniciam SR v súvislosti 

s návrhom plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR, ktorý vyplynul z projektu transfor-

mácie a reštrukturalizácie Železníc SR, vrátane ich oddlženia zo strany štátu.  Zdravotné poisťov-

ne  splatili návratné finančné výpomoci v sume 2 424,2 mil. Sk. V menších sumách podľa splát-

kových kalendárov realizovali splátky návratných finančných výpomocí najmä  organizácie, kto-

rým sa poskytli finančné prostriedky v súvislosti s Programom znižovania energetickej náročnosti 

a využitia alternatívnych zdrojov energie. Podrobný prehľad o poskytnutých návratných finanč-

ných výpomociach podľa príjemcov k 31.12.2003 poskytuje tabuľka č. 1. V roku 2003 boli pos-

kytnuté nové návratné finančné výpomoci v celkovej sume 5 218,7 mil. Sk, z toho 5 200,0 mil. 

Sk akciovej spoločnosti Veriteľ na zabezpečenie projektu oddlžovania zdravotných poisťovní 

a zdravotníckych zariadení a zvyšok na Program znižovania energetickej náročnosti a využitia 

alternatívnych zdrojov energie. 

 V rámci návratných finančných výpomocí zo zrealizovaných štátnych záruk bola do štát-

neho rozpočtu splatená splátka istiny Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava v sume 373,0 
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mil. Sk a Šiestej realitnej spoločnosti, s.r.o. Fiľakovo  v sume 0,1 mil. Sk. Boli poskytnuté nové 

návratné finančné výpomoci zo zrealizovanej osobitnej záruky vlády SR pre Slovenskú konsoli-

dačnú, a.s. Bratislava v sume 2 374,3 mil. Sk a pohľadávky Ministerstva financií SR v sume      

10 610,0 mil. Sk boli vložené ako vklad štátu do majetku tejto spoločnosti. Podrobný prehľad 

o poskytnutých návratných finančných výpomociach podľa príjemcov zo zrealizovaných štátnych 

záruk k 31.12.2003, ako aj podrobný prehľad o poskytnutých štátnych zárukách podľa príjemcov 

je uvedený v časti Správa o stave a vývoji štátnych záruk. 

  
db)  Pohľadávky SR v rámci deblokácií voči iným subjektom 

  
Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok v rámci deblokácií voči iným subjek-

tom charakterizuje nasledovný prehľad ( v mil. Sk):  

 

Položka aktív Stav Stav Zmena 
k 1.1.2003 k 31.12.2003 

Pohľadávky SR voči podnikom spolu: 1 579,0 329,0 -1 250,0
Slovenským elektrárniam, a.s. Bratislava -  jadr. palivo - debl. RF 395,5 0,0 -395,5
Slovenským elektrárniam, a.s. Bratislava -  čiern.uhlie  - debl. RF 444,8 0,0 -444,8
Slovenským elektrárniam, a.s. Bratislava -  JP, ČU  - debl. RF 348,7 0,0 -348,7
Agronove - debl. Ruská federácia 29,0 29,0 0,0
Kimexu -  debl. Ruská federácia 97,7 80,4 -17,3
INTERGEO - debl. Tanzánia 18,2 16,8 -1,4
CS Trading, Praha - debl. Sýria 13,7 11,3 -2,4
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - debl. Mozambik 34,8 28,6 -6,2
DAK MOVA - debl. Egypt 137,5 113,0 -24,5
Patria, a.s. Bratislava  - debl. Egypt 18,2 15,0 -3,2
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 20,9 17,2 -3,7
Koospol Praha v likvidácii - bartrový obchod v Číne 1,8 1,6 -0,2
Centrotex Praha v likvidácii - bartrový obchod v Číne 8,6 7,9 -0,7
Transakta, a.s. Praha - bartrový obchod v Číne 2,0 1,8 -0,2

 
Úroky z omeškania: 7,6 6,4 -1,2
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin - debl. Irán 6,4 5,2 -1,2
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava - debl. Rumunsko 1,2 1,2 0,0
 

Prehľad predstavuje súhrn všetkých pohľadávok voči príslušným podnikateľským subjek-

tom, ktoré vznikli z titulu nesplnenia podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv zo strany 

subjektov na úseku vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu. 
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Pohľadávky SR voči podnikom sa v priebehu roka 2003 celkovo znížili o 79,2 %           

(z 1 579,0 mil. Sk na 329,0 mil. Sk), a to najmä z titulu vyrovnania pohľadávok voči Slovenským 

elektrárniam, a.s. Bratislava v celkovej sume 1 174,4 mil. Sk (1 189,0 stav pohľadávok 

k 1.1.2003 a 14,6 mil. Sk kurzové rozdiely k 31.12.2003)  a z titulu kurzových rozdielov v sume 

75,6 mil. Sk. 

dc) Ostatné pohľadávky štátu 
 

Prehľad o vývoji stavu ostatných pohľadávok poskytujú nasledovné údaje ( v mil. Sk):   
  

Položka aktív Stav k Stav k Zmena 
  1.1.2003 31.12.2003   

Ostatné pohľadávky 13 016,9 4 175,5 -8 841,4
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových: 22,8 3 982,7 3 959,9
pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 0,3 13,3 13,0
pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - úroky 0,0 1 725,9 1 725,9
pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - penále 0,0 2 222,2 2 222,2
pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - pokuty 2,2 1,0 -1,2
pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka dotácie 20,3 20,3 0,0
        
Pohľadávka voči ŠFCH SR 8 789,7 0,0 -8 789,7
        
ČSOB, a. s . revolvingový úver 4 000,0 0,0 -4 000,0
        
Ostatné pohľadávky 204,4 192,8 -11,6
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV SR – zastupiteľské úrady 174,4 174,4 0
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 18 18 0
Pohľ. voči Úradu vlády SR – Phare 12 0 -12
Pohľadávky voči J. Pjosecký - rozsudok Okr. súdu 0 0,4 0,4

  
Neuhrad .pohľadávky týkajúce sa výnosov ŠPP a strát pri emisiách 5 224,40 0 -5 224,40
Záväzky z výnosov ŠPP emitovaných v r. 2002, splatných v r. 2003 2 734,50 0 -2 734,50
Náklady budúcich období 2 489,90 0 -2 489,90
 

 V rámci pohľadávok z rozpočtových príjmov najvyššou položkou sú úroky zo zrealizo-

vaných záruk 1 725,9 mil. Sk a penále 2 218,2 mil. Sk. Výška penále z  návratných finančných 

výpomocí je 4,0 mil. Sk. Stav týchto pohľadávok sa znížil najmä znížením pohľadávky voči Štát-
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nemu fondu cestného hospodárstva o 8 789,7 mil. Sk a vrátením istiny revolvingového úveru 

slovenskou pobočkou ČSOB, a.s. v sume 4 000,0 mil. Sk. 

 

3.2.3. Podrobná charakteristika vývoja štátnych finančných pasív 

 
 Štátne finančné pasíva tvoria štátny dlh Slovenskej republiky. V roku 2003 sa zvýšil 

o 52 778,5 mil. Sk a dosiahol 441 213,9 mil. Sk. Z hľadiska jeho členenia na vnútorný 

a zahraničný dlh došlo v roku 2003 oproti predchádzajúcim rokom k nasledovnému vývoju           

(v mil. Sk): 

 

Položka 1999 2000 2001 2002 2003 
Vnútorný dlh 105 497 114 604 272 689 277 620 335 242
Zahraničný dlh 86 827 109 642 94 849 110 815 105 972
SPOLU: 192 324 224 246 367 538 388 435 441 214
Index rastu (reťazový) 108,3 116,6 163,9 105,7 113,6

 

 Z údajov o výške štátneho dlhu v roku 2003 a z ich porovnania s predchádzajúcimi rokmi 

je zrejmé, že celkový štátny dlh nie je stabilizovaný, naopak,  vykazuje výrazný rast a akceleráciu 

predovšetkým v zložke vnútorného dlhu, kým zahraničný dlh vykazuje stagnáciu, respektíve 

mierny pokles. Najvyšší absolútny i relatívny nárast štátnej zadlženosti sa zaznamenal v roku 

2001, a to predovšetkým z dôvodu vykonanej reštrukturalizácie úverového portfólia komerčných 

bánk. Naopak, najpriaznivejší vývoj bol v roku 2002, keď sa prostriedky z privatizácie vo výške 

47 187 mil. Sk použili na splatenie časti štátneho dlhu. 

 Hlavnou príčinou rastu štátneho dlhu je trvalá schodkovosť štátneho rozpočtu, ktorá vedie 

k rastu vnútorného krátkodobého a strednodobého dlhu, ktorý sa financuje emisiami štátnych 

pokladničných poukážok a emisiami štátnych dlhopisov. 

 Vnútorný štátny dlh sa v roku 2003 zvýšil o 57 622,0 mil. Sk v tejto štrukturálnej skladbe   

( v mil. Sk): 

  
Položka Stav  Stav  Zmena 

k 1.1.2003 k 31.12.2003  
Vnútorný štátny dlh 277 620,2 335 242,2 57 622,0
Emitované krátkodobé dlhopisy – ŠPP 39 508,0 53 027,2 13 519,2
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Záväzok z emisie ŠPP emitovaných v roku 2002 39 508,0 0,0 -39 508,0
Záväzok z emisie ŠPP emitovaných v roku 2003 0,0 53 027,2 53 027,2
Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 234 105,0 280 904,1 46 799,1
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emitovaných v r. 1999 0,0 0,2 0,2
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emitovaných v r. 2000 44 660,0 27 818,1 -16 841,9
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emitovaných v r. 2001 128 530,0 117 843,3 -10 686,7
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emitovaných v r. 2002 60 915,0 34 816,7 -26 098,3
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emitovaných v r. 2003 0,0 100 425,8 100 425,8
Štátne dlhopisy na rehabilitácie  32,8 23,6 -9,2
Iné záväzky 2 227,5 0,0 -2 227,5
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 1 746,9 1 143,3 -603,6
Všeobecná úverová banka a.s. – VÚB I (SKK) 936,0 620,0 -316,0
Všeobecná úverová banka a.s. – VÚB I (CZK) 382,9 238,3 -144,6
Slovenská sporiteľňa a.s. 428,0 285,0 -143,0
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠPF PP SR 0,0 144,0 144,0
UniBanka, a.s. filiálka Bratislava 0,0 144,0 144,0
  

Základným nástrojom peňažného trhu a financovania priebežného schodku štátneho roz-

počtu sú emisie štátnych pokladničných poukážok. Medziročne sa objem emitovaných štátnych 

pokladničných poukážok, a tým aj vnútorného dlhu, zvýšil o 13 519,2 mil. Sk. Ministerstvo fi-

nancií SR splatilo v roku 2003 krátkodobé emisie týchto cenných papierov v nominálnej hodnote 

39 508,0 mil. Sk a na krytie priebežného schodku vydalo nové emisie v obstarávacej cene 

53 027,2 mil. Sk. 

 Emisie štátnych dlhopisov, ktoré patria k základným nástrojom kapitálového trhu,  medzi-

ročne zvýšili vnútorný štátny dlh o 46 799,1 mil. Sk. Tuzemské štátne dlhopisy boli splatené 

v sume 63 547,0 mil. Sk a boli vydané nové dlhopisy  v obstarávacej cene 96 872,9 mil. Sk (po 

zohľadnení akruálneho predpisu úrokov, emisného ážia a disážia  záväzok z tohtoročnej emisie 

k 31.12.2003 predstavuje 100 425,8 mil. Sk). V roku 2003 stav záväzkov zo štátnych dlhopisov 

z minulých rokov ovplyvnila aj metodická zmena spočívajúca v prechode ich účtovania 

z menovitej hodnoty na účtovanie v obstarávacej cene a účtovanie akruálnych úrokov, disážia 

a ážia. Záväzok v menovitej hodnote 234 105,0 mil. Sk k 1.1.2003 sa v priebehu roku 2003 zvýšil 

o predpis ážia pri týchto dlhopisoch v sume 345,9 mil. Sk, znížil o akruálny predpis ážia v sume 

209,3 mil. Sk, o splátky istín 63 547,0 mil. Sk,  vyrovnaním záväzku z akruálneho predpisu úro-

kov v sume 593,0 mil. Sk a zvýšil sa o akruálny predpis úrokov v sume 10 376,7 mil. Sk, takže 
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k 31.12.2003 dosiahol 180 478,3 mil. Sk. Po pripočítaní záväzku tohtoročnej emisie je stav zá-

väzkov z emisie štátnych dlhopisov na domácom trhu ku koncu roka 280 904,1 mil. Sk. 

Stav štátnych rehabilitačných dlhopisov určených na odškodnenie občanov sa medziročne 

znížil o 9,2 mil. Sk z 32,8 mil. Sk na 23,6 mil. Sk. V priebehu roka boli pridelené nové rehabili-

tačné dlhopisy v sume 11,1 mil. Sk a  splatené v sume 20,3 mil. Sk. 

 Vnútorný štátny dlh z iných záväzkov z roku 2002 v objeme 2 227,5 mil. Sk tvorili dočas-

ne neuhradené rozpočtové záväzky voči subjektom, ktoré sa v roku 2003  vysporiadali.  

 Vnútorný dlh štátu vo výške 1 746,9 mil. Sk, ktorý vznikol delimitáciou neuhradených 

záväzkov  bývalého Štátneho fondu cestného hospodárstva SR do štátneho dlhu sa v priebehu 

roka splatil v sume 587,9 mil. Sk. Po zohľadnení debetných kurzových rozdielov 15,7 mil. Sk, 

stav dlhu predstavuje 1 143,3 mil. Sk. 

Do štátnych finančných pasív bol prevzatý nový záväzok z úverových vzťahov bývalého 

Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva SR v sume 268,0 mil. Sk. 

V priebehu  roka bola realizovaná splátka istiny tohto úveru 124,0 mil. Sk, čím sa stav záväzku 

k 31.12.2003 znížil na 144,0 mil. Sk. 

 Zahraničný štátny dlh sa v priebehu roka znížil o 4 843,5 mil. Sk v tejto štruktúre ( v mil. 

Sk): 

 

Položka Stav Stav  Zmena 
k 1.1.2003 k 31.12.2003  

Zahraničný štátny dlh: 110 815,2 105 971,7 -4 843,5
 

Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 9 650,7 10 471,8 821,1
Pôžička EFSAL od IBRD 2 503,3 5 351,0 2 847,7
Pôžička SAL od IBRD 2 402,2 1 481,4 -920,8
Pôžička SAL od JEXIM BANK 1 152,1 793,6 -358,5
Pôžička ERL od IBRD 2 351,8 1 728,3 -623,5
Pôžička ERL od JEXIM BANK 1 203,4 975,3 -228,1
Pôžička APPL od IBRD 4,0 3,3 -0,7
Pôžička RUK BA od RB RE 33,9 87,8 53,9
Pôžička PRVF od IBRD 0,0 10,1 10,1
Pôžička PRSD od IBRD 0,0 3,5 3,5
Pôžička TEZSS od RB RE 0,0 37,5 37,5
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 182,4 166,9 -15,5
Záväzky v nekonvertibilných menách 182,4 166,9 -15,5
Čína 174,9 160,7 -14,2
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Irán 7,5 6,2 -1,3
 

Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych úverov 284,0 174,1 -109,9
Záväzky VÚ civil – OZO 68,6 56,3 -12,3
Alžírsko ( TECHNOPOL ) 68,6 56,3 -12,3
záväzky - špeciál – úvery 215,4 117,8 -97,6
VÚ špeciál v USD 215,4 117,8 -97,6

 
Matra Communication – úver 1 632,3 1 278,2 -354,1
Tovarový úver 1 632,3 1 278,2 -354,1

 
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 23 770,7 19 771,0 -3 999,7
Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBOR 286,8 231,5 -55,3
Európska investičná banka I – EIB I 187,8 144,1 -43,7
Európska investičná banka II – EIB II 1 043,1 926,1 -117,0
Európska investičná banka III – EIB III 3 004,0 2 667,2 -336,8
Európska investičná banka IV – EIB IV 667,6 1 234,8 567,2
Mizuho Corporate Bank Limited – MCB (IBJ) 4 003,6 2 633,6 -1 370,0
Kreditanstalt für Wiederaufbau I - KfW I 1 340,9 1 082,3 -258,6
Kreditanstalt für Wiederaufbau II – KfW II 1 466,2 1 205,4 -260,8
Kreditanstalt für Wiederaufbau III – KfW III 625,8 480,2 -145,6
Credit Suisse First Boston I - CSFB I 5 006,7 4 939,3 -67,4
Credit Suisse First Boston II - CSFB II 2 980,1 1 764,0 -1 216,1
Citibank 1 668,9 1 152,5 -516,4
Commerzbank Aktiengesellschaft 1 457,1 971,4 -485,7
Japan Bank for International Cooperation – JBIC 32,1 338,6 306,5

 
Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR a EIB 0,0 247,0 247,0
EIB V 0,0 247,0 247,0

 
Štátne dlhopisy v zahraničí 75 064,9 73 862,7 -1 202,2
Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 – USD 12 010,8 0,0 -12 010,8
Záv. z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 – EUR 
(DEM) 

12 799,3 0,0 -12 799,3

Záv. z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 – EUR 
(DEM) 

4 266,4 0,0 -4 266,4

Záv. z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 – EUR 
(DEM) 

4 266,4 0,0 -4 266,4

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1999 – EUR 20 861,0 21 359,0 498,0
Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 2000 – EUR 20 861,0 21 624,0 763,0
Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 2003 – EUR 0,0 30 879,7 30 879,7

 
Zmenky k úhrade účasti IBRD 230,2 0,0 -230,2

  
 Zahraničný štátny dlh v rámci pôžičiek sa v priebehu roku zvýšil o 821,1 mil. Sk. V roku 

2003 boli prijaté nové pôžičky 51,0 mil. Sk na rôzne programy a projekty a prijaté nové tranže 
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2 944,8 mil. Sk z už existujúcich pôžičiek. Na projekt reformy riadenia verejných financií bolo 

prijatých 10,1 mil. Sk, na projekt reformy riadenia sociálnych dávok  3,5 mil. Sk, na projekt 

transformácie existujúcich zariadení sociálnych služieb 37,4 mil. Sk. Boli splatené istiny pôžičiek 

v sume 1 214,9 mil. Sk a po zohľadnení debetných kurzových rozdielov 959,8 mil. Sk stav zá-

väzku z pôžičiek  k 31.12.2003 je 10 471,8 mil. Sk. 

 Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB sa v priebehu roka zmenili len vplyvom kurzo-

vých rozdielov v sume 15,5 mil. Sk. 

 Vládne záväzky voči zahraničiu - úvery  sa znížili z 284,0 mil. Sk na 174,1 mil. Sk. Zní-

ženie ovplyvnili realizované splátky istiny v sume 32,3 mil. Sk, splátky úrokov 40,5 mil. Sk 

a záporné kurzové rozdiely 43,1 mil. Sk. Zvýšenie spôsobil predpis úrokov 6,0 mil. Sk. 

 V rámci záväzku tovarový úver Matra Communication bola splatená časť istiny 339,2 mil. 

Sk. Celkový záväzok zo začiatku roka 1 632,3 mil. Sk sa okrem tejto splátky znížil aj o debetné 

kurzové rozdiely v sume 14,9 mil. Sk a k 31.12.2003 predstavuje 1 278,2 mil. Sk. 

 Počiatočný stav záväzkov z úverov prevzatých po bývalom Štátnom fonde cestného hos-

podárstva SR 23 770,7 mil. Sk sa v priebehu roka znížil o 4 065,4 mil. Sk (splátky istín) a zvýšil  

o 897,9 mil. Sk z titulu čerpania nových tranží v roku 2003.  Po zohľadnení debetných kurzových 

rozdielov 832,2 mil. Sk stav záväzkov k 31.12.2003 činí 19 771,0 mil. Sk. 

 V roku 2003 prijalo Ministerstvo financií SR nový úver 248,0 mil. Sk EIB V na budova-

nie diaľnice D 61, prepojenie úseku Viedenská cesta – Prístavný most. Po zohľadnení debetných 

kurzových rozdielov 1,0 mil. Sk je stav záväzku k 31.12.2003 vo výške 247,0 mil. Sk. 

 Záväzky zo štátnych  dlhopisov emitovaných v zahraničí  sa znížili celkom o 1 202,2 mil. 

Sk ako saldo súm ich prírastkov a úbytkov. K zníženiu prispeli splátky istín v sume 31 491,9 mil. 

Sk, metodická zmena účtovania namiesto menovitej hodnoty obstarávacou cenou (384,1 mil. Sk), 

debetné kurzové rozdiely (2 344,3 mil. Sk) a zníženie predpisu akruálnych úrokov o uhradené 

úroky (114,6 mil. Sk). Prírastok spôsobili  nové emisie dlhopisov v obstarávacej cene 30 729,5 

mil. Sk, predpis akruálneho disážia (328,5 mil. Sk) a akruálne úroky (2 074,7 mil. Sk). Konečný 

stav záväzkov z emisie štátnych dlhopisov v zahraničí predstavuje 73 862,7 mil. Sk. 

 V rámci zahraničného štátneho dlhu bola v roku 2003 umorená zmenka v sume 230,2 mil. 

Sk. Na základe žiadosti Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Ministerstva financií 
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SR uskutočnila Národná banka Slovenska zápisom na rubopise zmenky držanej v depozite Ná-

rodnej banky Slovenska zníženie o čiastočnú splátku vo výške 88,3 mil. Sk a následne bola zrea-

lizovaná úhrada v sume zostatku dlhu 141,9 mil. Sk. 

 

Tabuľka č. 1:  Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 
 

 v mil. Sk
Položka aktív Stav  Stav  Zmena 

k 1.1.2003 k 31.12.2003 
 

Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpo-
mocí a penále 

5 544,6 7 793,0 2 248,4

 
a.  Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných vý-
pomocí 

5 542,6 7 793,0 2 250,4

Rok 1990 576,8 571,8 -5,0
Severoslovenské tehelne a.s. Žilina v likvidácii 11,9 11,9 0,0
FERRENIT Nitra a.s. 32,7 32,6 -0,1
Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22,7 22,7 0,0
Ipeľské tehelne a. s. Lučenec 9,5 4,7 -4,8
Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v konkurze, 
Levice 

3,8 3,8 0,0

Európsky klub jednoty Zvolen 0,1 0,0 -0,1
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 1,6 0,0
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 0,2 0,0
Rok 1993 114,0 114,0 0,0
Slovenské magnezitové závody Jelšava 114,0 114,0 0,0
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 1998 527,8 0,0 -527,8
Železnice SR Bratislava 527,8 0,0 -527,8
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Rok 1999 2 200,5 0,0 -2 200,5
Spoločná zdravotná poisťovňa 279,5 0,0 -279,5
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 187,0 0,0 -187,0
Chemická zdravotná poisťovňa  Apollo 218,0 0,0 -218,0
Združená zdravotná poisťovňa Sideria -  Istota 204,0 0,0 -204,0
Všeobecná zdravotná poisťovňa 1 312,0 0,0 -1 312,0
Rok 2000 228,9 0,0 -228,9
Všeobecná zdravotná poisťovňa 135,5 0,0 -135,5
Spoločná zdravotná poisťovňa 47,4 0,0 -47,4
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 11,5 0,0 -11,5
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo 15,6 0,0 -15,6
Združená zdravotná poisťovňa Sideria -  Istota 13,7 0,0 -13,7
RADEN, s.r.o. Košice 0,5 0,0 -0,5
Mesto Vranov n/T. 0,1 0,0 -0,1
Stavebné bytové družstvo Lučenec 0,1 0,0 -0,1
Obec Slavošovce 0,3 0,0 -0,3
BARDTERM, s.r.o.  Bardejov (Spravbyt) 0,5 0,0 -0,5
Mestský bytový podnik Sobrance 0,8 0,0 -0,8
Správa mestského majetku Trnava 0,1 0,0 -0,1
MEBYT spol. s r.o. Sečovce 0,2 0,0 -0,2
Mestský podnik bytového hospodárstva a služieb vo  Svite 0,2 0,0 -0,2
Okresné stavebné bytové družstvo Martin 0,9 0,0 -0,9
Stavebné bytové družstvo IV. Košice 0,5 0,0 -0,5
Spravbyt a.s. Prešov 1,0 0,0 -1,0
Rok 2001 1 382,5 1 378,6 -3,9
Všeobecná zdravotná poisťovňa 400,0 400,0 0,0
BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 2,0 1,0 -1,0
Piešťanské stavebné bytové družstvo Piešťany 0,5 0,0 -0,5
Teplo, s.r.o. Žiar n/Hronom 2,0 1,0 -1,0
BARDTERM, s.r.o.  Bardejov (Spravbyt) 2,0 1,0 -1,0
Domovina Tatry, s.r.o. Štrba 0,5 0,3 -0,2
Prvá teplárenská a.s. Holič 0,5 0,3 -0,2
Železnice SR Bratislava 975,0 975,0 0,0
Rok 2002 506,6 504,4 -2,2
BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou  2,1 1,4 -0,7
Službyt s.r.o. Svidnik 3,0 2,0 -1,0
MIBYT s.r.o. Veľké Kapušany 0,9 0,6 -0,3
Bratislavská energetická, s.r.o. Bratislava 0,6 0,4 -0,2
Mesto Košice 500,0 500,0 0,0
Rok 2003 0,0 5 218,7 5 218,7
Veriteľ, a.s. č.8400/2003 - STT  0,0 5 200,0 5 200,0
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 0,0 3,9 3,9
Bytenerg, spol. s r.o. Medzilaborce 0,0 0,7 0,7
ENERGIA, s.r.o. Slavošovce 0,0 3,0 3,0
RADEN s.r.o. Košice 0,0 2,7 2,7
TS GEOTHER, s.r.o. Dolný Kubín 0,0 2,6 2,6
ALCO Slovakia, a.s. Snina 0,0 1,9 1,9
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ENERGOBYT, spol. s r.o. Humenné 0,0 3,9 3,9
b. Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné výpomo-
ci 

2,0 0,0 -2,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 0,1 0,0 -0,1
ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 0,9 0,0 -0,9

FERRENIT Nitra 1,0 0,0 -1,0
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IV. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami  
 

4.1. Úvod 
 

 V zmysle § 15 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov sa na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných 

a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov vytvára-

jú v štátnom rozpočte rezervy.  

 Z rezerv, ktoré je možné v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o rozpočtových 

pravidlách vytvárať, schválila Národná rada SR zákonom  č.  750/2002 Z. z. o štátnom rozpo-

čte na rok 2003 výšku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

 
 Schválený    

rozpočet 
Finančné 
prostriedky 
uvoľnené z 
rezervy vlády 
rozpočtovými 
opatreniami a 
platobnými 
poukazmi 

Rezervy spolu  950 000           923 391
   
v tom:   
- rezerva vlády SR  900 000 874 584x

   
- rezerva predsedu vlády SR   50 000             48 807
   

 
 
_________________________________________________        
x/   z toho  752 241 tis. Sk riešené rozpočtovými  opatreniami    
 
  
 

4.2. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
 

 Rezerva vlády SR bola na rok 2003 rozpočtovaná sumou 900 mil. Sk. Z nich sa 

poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov  (v tis. Sk): 
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Prostriedky z  toho: 
schválené finančné 

uznesením prostriedky 
vlády uvoľnené 

 z rezervy vlády 
 rozpočtovými 
 opatreniami a 
 platobnými 
 poukazmi 

                                                                                                                                               
1.  ÚV - na zabezpečenie činnosti splnomocnenca vlády SR   
      pre decentralizáciu verejnej správy   
      (uzn. vl. SR č. 1371 z 18. 12. 2002)   
     - riešené rozpočtovým opatrením       2 300 2 300
   
2.  ÚV SR - na odmeny pre členov Legislatívnej  rady   
      vlády SR na rok 2003   
      (uzn. vl. SR č. 1358 z 11. 12. 2002)  
     riešené rozpočtovým opatrením       1 000 1 000
  
3.  MF SR - na  financovanie Etapy č. II. prípravy a realizá-   
     cie významnej investície v regióne Trnava - Juh  
     (uzn. vl. SR č. 68 z 29. 1. 2003)  
     riešené rozpočtovým opatrením 376 457 376 457
  
4.  ÚV SR- na zabezpečenie finančného krytia výdavkov   
     predreferendovej kampane o vstupe SR do EÚ   
     (uzn. vl. SR č. 45 z 22.1.2003)  
     riešené rozpočtovým opatrením 20 000 20 000
  
5.  ÚV SR - na úhradu výdavkov súvisiacich s novými   
     aktivitami zahrnutými do Akčného plánu predchádzania   
     všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,    
     antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie   
     na obdobie rokov 2002 a 2003  
     (uzn. vl. SR č. 136 zo dňa 26.2.2003)  
     riešené rozpočtovým opatrením  2 404 2 404
  
6.  ŠÚ SR – na organizačno-technické zabezpečenie   
     referenda o vstupe SR do EÚ     
     (uzn. vl. SR č. 164 zo dňa 12.3.2003)  

     riešené rozpočtovým opatrením  18 000 18 000
  
7.  MV SR – na organizačno-technické zabezpečenie   
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     referenda o vstupe do EÚ     
     (uzn. vl. SR č. 164 zo dňa 12.3.2003)  
     riešené platobným poukazom  67 000 67 000
  
8.  Slovenský rozhlas – na organizačno-technické zabezpe-  
     čenie referenda o vstupe do EÚ     
     (uzn. vl. SR č. 164 zo dňa 12.3.2003)  
     riešené rozpočtovým opatrením  89 89
  
9.  Slovenská televízia – na organizačno-technické zabezpe-  
     čenie referenda o vstupe do EÚ     
     (uzn. vl. SR č. 164 zo dňa 12.3.2003)  
     riešené rozpočtovým opatrením  430 430
  
10.  MZ SR –  Dôverné    
      (uzn. vl. SR č. 158 zo dňa 26.2.2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením  3 500 3 500
  
11. GP SR - na zabezpečenie 4. konferencie  generálnych  
       prokurátorov Európy   
      (uzn. vl. SR č. 205 zo dňa 19.3.2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 2 700 2 700
  
   - v zmysle bodu C.3 a C.4 uvedeného uznesenia vrátené  
     do rezervy vlády (po vyúčtovaní skutočných nákladov  
     a refundácii Rady Európy 1 435 083,60 Sk)  
     riešené rozpočtovým opatrením  -1 435
  
12. MK SR - na záchranu a obnovu časti  archívneho fondu  
      v Slovenskom filmovom ústave   
      (uzn. vl. SR č. 211 zo dňa 19.3.2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 18 354 18 354
  
13. ÚV SR – na prenájom lietadla TU 154 M na oficiálnu  
      zahraničnú cestu predsedu vlády SR do Ruskej federácie  
      v dňoch 7. - 9. apríla  2003  
      (uzn. vl. SR č. 235 zo dňa 26.3.2003)   
      riešené rozpočtovým opatrením  ** 2 238 2 238
  
14. MO SR  - Tajné!   
     (uzn. vl. SR č. 1365 zo dňa 11. 12. 2002)  
     riešené rozpočtovým opatrením 12 000 12 000
  
15. MS SR – na vývoj aplikácie centrálnej on-line databázy   
      pre obchodný register   
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      (uzn. vl. SR č. 280 zo dňa 23. 4. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 8 000 8 000
  
16. Rozpočtové kapitoly – na zvýšenie ohodnotenia      
      zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ  
      (uzn. vl. SR č. 327 zo dňa 30. 4. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 50 000 36 548
  
17.  MP SR– na poskytnutie humanitárnej pomoci   
       Irackej republiky  
       (uzn. vl. SR č. 330 zo dňa 30. 4. 2003)  
       riešené rozpočtovým opatrením 23 831 23 831
  
18.  SŠHR SR – na poskytnutie humanitárnej pomoci   
       Irackej republiky  
       (uzn. vl. SR č. 330 zo dňa 30. 4. 2003)  
     - riešené rozpočtovým opatrením *** 1 169 
  
19. ÚV SR  - na navýšenie rozpočtu stratégie predreferendo-  
      vej kampane  o vstupe SR do EÚ  
      (uzn. vl. SR č. 329 zo dňa 30. 4. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 1 038 1 038
  
20. SZĽH – na ocenenie hokejistov a realizačného tímu za  
      získanie bronzových medailí na Majstrovstvách sveta   
      v ľadovom hokeji v roku 2003 vo Fínsku  
      (uzn. vl. SR č. 374 zo dňa 14. 5. 2003)  
      riešené platobným poukazom 5 283 5 283
  
21. MK SR – na financovanie kultúrnych aktivít pre občian-    
      ske združenia, nadácie, umelecké a kultúrne časopisy    
      a na mimoriadne kultúrne aktivity  
      (uzn. vl. SR č. 347 zo dňa 07.5.2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 30 000 30 000
  
22. ÚV SR – na finančné zabezpečenie prenájmu kancelár-   
       skych  priestorov pre potreby útvarov Úradu vlády SR  
      (uzn. vl. SR č. 354 zo dňa 07.5. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením * 10 000 10 000
  
23. ÚV SR - na finančné zabezpečenie prenájmu kancelár-  
       skych  priestorov pre potreby útvarov Úradu vlády SR   
       Zrušené uzn. vl. SR č. 354/2003 a schválené prostried-   
       ky vo výške 9 mil. Sk  
       (uzn. vl. SR č.454 zo dňa 05. 6. 2003)  
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       riešené rozpočtovým opatrením *     ** -1 000                -1 000
  
24. MH SR - k projektu Obnova Iraku – návrh postupu na  
      presadenie hospodárskych záujmov SR  
      ( uzn. vl. SR č. 404 zo dňa 21. 5. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením  18 000 18 000
  
25. ÚV SR - k projektu CPT Slovakia  – budovanie kapacít  
      pre vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v otázkach  
      európskej integrácie   
      (uzn. vl. SR č. 384 zo dňa  21. 5. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 800 800
  
26. SFV k VÚC a obciam - finančné prostriedky na sanáciu  
      hradného múru Trenčianskeho hradu    
      ( uzn. vl. SR č. 424 zo dňa  28. 5. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 6 500 6 500
  
27. MZ SR - na zabezpečenie laboratórnej diagnostiky  
      rýchlo sa šíriacich a vysokovirulentných nákaz – 2,5 mil.  
      Sk a na zabezpečenie prevádzky pracoviska pre prenosné  
      ochorenia Kliniky infektológie a geografickej FNsP   
      akad. L. Dérera v Bratislave, ktoré by zodpovedalo po-  
      žiadavkám na 3. a 4. stupeň biologickej ochrany v prí-  
      pade výskytu vysokovirulentných ochorení – 35 mil. Sk  
      (uzn. vl. SR č. 351 zo dňa  07. 5. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 37 500 37 500
  
28. ÚV SR - pre Eparchiálnu radu pravoslávnej cirkvi v Pre-  
      šove na úhradu nájomného Gréckokatolíckemu biskup-   
      stvu v Prešove za užívanie chrámu a farskej budovy pra-  
      voslávnou cirkevnou obcou Vyšný Mirošov v roku 2000    
      (uzn. vl. SR č. 462 zo dňa 11. 6. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 423 423
  
29. ÚV SR - na realizáciu projektu Stálej konferencie  
      Slovenská republika a zahraniční Slováci 2003  
      (uzn. vl. SR č. 507 zo dňa  18. 6. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 350 350
  
30. MF SR  - na rozšírenie slovenského lýcea v Nadlaku  
      (uzn. vl. SR č. 521 zo dňa  25. 6. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 500 500
  
31.  MVRR SR - na realizáciu komunikačného akčného  
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       plánu  Riadiaceho orgánu pre CSF na obdobie júl  
       až december 2003  
       (uzn. vl. SR č. 568 zo dňa  2. 7. 2003)  
       riešené rozpočtovým opatrením 5 290 5 290
  
32.  MS SR - na zabezpečenie činnosti Ústavu pamäti   
       národa v roku 2003  
       (uzn. vl. SR č. 682 zo dňa 16. 7. 2003)  
       riešené rozpočtovým opatrením 33 270 33 270
  
33. MK SR - na zabezpečenie úpravy budovy Reduty v sú-   
      vislosti s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaž-   
      denia NATO v Bratislave v roku 2004  
      (uzn. vl. SR č. 695 zo dňa 16. 7. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 15 550 15 550
  
34. SFV  VÚC a obciam - na zabezpečenie rekonštrukcie  
      národnej kultúrnej  pamiatky Národný dom v Martine  
      (uzn. vl. SR č. 696 zo dňa 16. 7. 2003) 12 000 12 000 
      riešené rozpočtovým opatrením  
  
35. REZORTOM  a mestám - na financovanie výdavkov    
      súvisiacich  s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na  
      Slovensku 11.-14. 9. 2003   
      rozpočtové opatrenie - MK SR          18 885 000,- Sk  
      rozpočtové opatrenie - KP SR                400 080,- Sk  
      rozpočtové opatrenie - MZ SR                883 400,- Sk  
      rozpočtové opatrenie – MDPT SR          372 000,- Sk  
      platobný poukaz -  Trnava                   1 610 000,- Sk    
      platobný poukaz - Rožňava                14 641 475,- Sk  
      platobný poukaz -  B. Bystrica           13 453 045,- Sk  
      platobný poukaz - Bratislava              17 980 000,- Sk  
      ( uzn. vl. SR č. 717 zo dňa 16. 7. 2003) 68 225 68 225
  
      - po vyúčtovaní skutočných nákladov mesto Rožňava   
         vrátilo na účet 19.12.2003 sumu 21 049,07 Sk  -21
  
36. ÚV SR - na zabezpečenie finančného krytia výdavkov  
      informačných aktivít vlády SR pre obyvateľov SR pred  
      vstupom do EÚ   
      (uzn. vl. SR č. 774 zo dňa  20. 8. 2003)  
      riešené rozpočtovým opatrením 20 000 20 000
  
37. REZORTOM  a Slov. televízii - uvoľnenie prostriedkov  
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       na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s návštevou    
       Svätého otca Jána Pavla II. na Slovensku 11.-14.9.2003  
       rozpočtové opatrenie - MK SR           2 600 000,- Sk  
       rozpočtové opatrenie - MV SR           5 980 000,- Sk    
       rozpočtové opatrenie - MZ SR                33 700,- Sk  
       rozpočtové opatrenie - ST                  2 500 000,- Sk  
       (uzn. vl. SR č. 750 z 20. 8. 2003) 11 114 11 114
  
38.  ÚPV -  na zabezpečenie plnenia opatrení v oblasti prie-  
       myselného vlastníctva  v súvislosti so vstupom Sloven-  
       skej republiky do  EÚ  
       (uzn. vl. SR č. 739 zo dňa  20. 8. 2003)  
       riešené rozpočtovým opatrením 3 950 3 950
  
39.  Sociálna poisťovňa  - na riešenie uspokojovania uplat-   
       ňovaných nárokov zamestnancov zrušeného zamestná-     
       vateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze a choro-  
       be z povolania z rozpočtovej rezervy vlády SR podľa    
       § 51 f zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni     
       v znení neskorších predpisov   
      ( uzn. vl. SR č. 962 zo dňa 8. 10. 2003)  
      riešené platobným poukazom 2 396 2 396
  
      S p o l u  890 661 874 584

 
Poznámky 
_________________________ 

 
* Vláda SR uznesením č. 354 zo dňa 7. mája 2003 schválila uvoľniť z  rezervy vlády 10 mil. Sk 

na finančné zabezpečenie prenájmu kancelárskych priestorov pre potreby útvarov Úradu vlády SR. 
Rozpočtovým opatrením č. 15 zo dňa 27. 5. 2003  bola o  tieto prostriedky  viazaná  rezerva vlády  
v kapitole VPS a zvýšený limit výdavkov kapitoly ÚV SR. 
            Uznesením vlády č. 454 zo dňa 5.6.2003 bolo uznesenie vlády č. 354 zrušené. V bode B.1. 
tohto uznesenia vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií uvoľniť z rezervy vlády 9 
mil. Sk na ten istý účel, ako v pôvodnom uznesení č. 354. V kapitole ÚV SR bol pôvodným rozpoč-
tovým opatrením  zvýšený limit o 10 mil. Sk a podľa nového uznesenia vlády mal byť zvýšený iba o 9 
mil. Sk.  V nadväznosti na uvedené bolo vypracované samostatné rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 
26. 6. 2003, ktorým sa viažu prostriedky v  kapitole ÚV SR vo výške 1 mil. Sk a zvyšuje sa  rezerva 
vlády v kapitole VPS o 1 mil. Sk.       
            

**Uznesením vlády č. 235/2003 boli uvoľnené prostriedky na zabezpečenie krytia výdavkov 
súvisiacich s prenájmom lietadla TU 154 M na oficiálnu zahraničnú cestu predsedu vlády SR do 
Ruskej federácie 7.- 9. apríla 2003 vo výške 2 238 390,- Sk. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výš-
ke 1 290 990,- Sk.  
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Na zabezpečenie prenájmu a materiálno-technického vybavenia kancelárskych priestorov  pre 
potreby ÚV SR v budove akciovej spoločnosti Chémia Bratislava na Drieňovej ulici v  Bratislave  
bolo  na  základe  uznesenia  vlády SR  č. 454/2003 uvoľnených 9 000 000,- Sk. Úspora prostriedkov 
v prípade tohto uznesenia predstavuje 496 816,-Sk. 

 
Nakoľko Úrad vlády SR účelové prostriedky spolu vo výške 1 787 806,- Sk nevyčerpal, vláda 

uznesením č. 1205 zo dňa 17.12.2003 schválila zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov u-
voľnených Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy vlády v roku 2003  „na pokrytie zvýšených výdav-
kov  v súvislosti s prevádzkou siete Govnet v roku 2003“.   

 
*** Správa štátnych hmotných rezerv  Slovenskej republiky nepožiadala o  uvoľnenie pros-

triedkov z rezervy vlády SR. 
 
 

4.3. Čerpanie prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky 
 

Rezerva  predsedu vlády SR v sume 50 mil. Sk  sa v súlade s § 15 ods. 5 zákona NR 

SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z.z.  o 

štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov  od 1. 1. 1996 rozpo-

čtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR. Prehľad o jej čerpaní v roku 2003 

poskytujú nasledujúce údaje (v Sk): 

 

Názov subjektu, položka rozpočtovej klasifikácie Skutočne poskytnutá 
dotácia (príspevok) 

Bežné transfery (640)   

641   
Detský domov Harmónia, Modra 54 000,00
Ministerstvo zahraničných vecí SR 150 000,00
Detský domov Dobšiná 200 000,00
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra 550 000,00

Spolu 954 000,00
641001 - Príspevkovej organizácii   
Kongresové centrum SAV, Smolenice 79 981,00
Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry 97 000,00
Miestne osvetové stredisko Žaškov 50 000,00
Kultúrne stredisko Laborec 50 000,00
Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica 600 000,00

Spolu 876 981,00
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641 008 - Verejnej vysokej škole  
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 50 000,00

Spolu 50 000,00
642 001 - Občianskym združeniam a nadáciám  
Basketbalový klub SCP Ružomberok 500 000,00
Združenie Detského folklórneho súboru KLNKA, Bratislava 100 000,00
ARS STUDIO - Štúdio umenia, občianske združenie 100 000,00
ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode, Nitra 60 000,00
Slovak 100 BEST SR - Slovenská republika 50 000,00
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 41 000,00
Občianske združenie česko - slovenské MOSTY 19 885,40
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava 30 000,00
Folklórny súbor Skaličan 69 000,00
Nadácia Detský sen Košice 25 000,00
Kolpingovo združenie, Košice 100 000,00
Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov 72 000,00
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 70 000,00
Občianske združenie Rozvoj muránskej doliny 100 000,00
Občianske združenie Donjon, Martin 65 500,00
Skupina historického šermu JAGO, Spišská Nová Ves 50 000,00
LÚČ - nadácia pre prevenciu a liečbu drogových závislostí, Žilina  100 000,00
Euroatlantické centrum, Banská Bystrica 50 000,00
Cykloklub Poľana 50 000,00
Nadácia Dubnické opálové bane, Červenica - Dubník  40 000,00
Nadácia Michala Čolláka, Michalovce 100 000,00
Občianske združenie Detva pre 3. tisícročie 50 000,00
Turčianska bicyklová skupina JUS 100 000,00

Spolu 1 941 667,30
642 002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne pro-
spešné služby  
Podtatranský futbalový zväz, Poprad 30 000,00
ART FILM n.f. 500 000,00
Čiernohronská železnica, n.o., Čierny Balog 200 000,00

Spolu 730 000,00
642 003 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne 
služby  
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Slovenský výbor UNICEF, Bratislava 50 000,00

Spolu 50 000,00
642 008 - Cirkvám a cirkevnej charite  
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Medzilaborce 180 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie 250 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Bartolomeja, Čadca 1 500,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. proroka Eliáša v Jasenove 500 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Narodenia Presv. Bohorodičky, Snina 100 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 500 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považské Podhradie 1 000 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Lesná 100 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabské, Malcov 60 000,00
Evanjelický a.v. farský úrad Košariská - Priepasné 100 000,00
Rímska únia Rádu sv. Uršule - Komunita sestier uršulínok 499 396,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Batizovce 100 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 250 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomírová, filiálka Krajné Čierno 50 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomírová 30 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Imricha, Skalka nad Váhom 300 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čachtice 200 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bodružal 300 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce 8 500,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany 100 000,00

Spolu 4 629 396,00
642 064 - Na účelne vynaložené náklady spojené s liečením  
Ján Gajdoš, Fintice 20 000,00

Spolu 20 000,00
642 089 - Na peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu, ga-
ráže  
Mária Hudačeková, Lendak 30 000,00

Spolu 30 000,00
642 093 - Na jednorázovú dávku sociálnej pomoci  
Magdaléna Piešťanská 10 000,00
Monika Šabaková 10 000,00
Miroslava Bartková, Zvolen 10 000,00
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Ing. Helena Funďová 10 000,00
Milan Mikuláš 10 000,00
Anna Gudaneková, Stará Ľubovňa 10 000,00

Spolu 60 000,00
642 095 - Na príspevok rodičom  
Pavol Beer 10 000,00

Spolu 10 000,00
642 119 - Iným  
Mgr. Pavol Hudák, Poprad 50 000,00
Ing. Marián Plavec, Bratislava 150 000,00
Tibor Vaňo, Chrabrany 10 000,00
Ing. Ladislav Lajčiak, Ružomberok 150 000,00

Spolu 360 000,00
644 002 - Ostatným právnickým osobám  
Kalligram, spol. s r.o., Bratislava 200 000,00
ATLETIKA PLUS, spol. s r.o. 350 000,00
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé Letá, Bratislava 50 000,00
VERBUM, spol. s r.o. 150 000,00

Spolu 750 000,00
644 003 - Fyzickým osobám - podnikateľom  
Galéria MIRO, Bratislava 100 000,00
PhDr. Jozef Slovák, MYSOHN 1 799 957,37
Rudolf Hozák - Book&Book, Bratislava 50 000,00

Spolu 1 949 957,37
648 001 - Na samosprávne funkcie obce  
Obec Horná Ves 50 000,00

Spolu 50 000,00
648 003 - Na kultúrny rozvoj a šport  
Obec Chynorany 29 960,00
Obec Radošovce 200 000,00
Obec Žaškov 15 000,00
Mesto Detva 100 000,00
Mesto Vrbové 300 000,00
Obec Hrušov 200 000,00
Mesto Modrý Kameň 20 000,00
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Mesto Šahy 50 000,00
Obec Miková 100 000,00
Mesto Humenné 200 000,00
Obec Ňagov 150 000,00
Mesto Brezová pod Bradlom 600 000,00
Mesto Nitra 300 000,00
Mesto Bojnice 200 000,00
Mesto Veľké Kapušany 30 000,00

Spolu 2 494 960,00
648 007 - Na miestne komunikácie  
Obec Zákamenné 2 000 000,00

Spolu 2 000 000,00
648 008 - Na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami  
Obec Ľubotín 200 000,00
Obec Jasenov 435 000,00

Spolu 635 000,00
648 009 - Obciam na sociálnu pomoc  
Obec Poproč 130 000,00
Obec Žehra 484 702,00
Obec Hertník 1 500 000,00

Spolu 2 114 702,00
648 011 - Školám  
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Dolný kubín 40 000,00
Základná škola Skalica  99 815,00
Základná škola Jablonica 100 000,00
Základná škola v Oravskej Lesnej 299 500,00
Základná škola Dr. Milana Hodžu - Palisády 59 583,70
Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha, Martin 100 000,00
Obec Drnava 150 000,00
Základná umelecká škola Imricha Godina, Vráble 75 000,00
Obec Malčice 500 000,00
Obec Brzotín 100 000,00
Obec Bušince 200 000,00
Základná škola s materskou školou, Bratislava 100 000,00

Spolu 1 823 898,70
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648 012 - Školským zariadeniam  
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves  98 888,43
Obec Veľká Čalomija 500 000,00

Spolu 598 888,43
649 002 - jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám  
Obec Slovákov v Českej republike 40 000,00
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 20 000,00

Spolu 60 000
Bežné transfery (640) -  spolu 22 190 168,90
Kapitálové transfery (720)  

721002 - Rozpočtovým organizáciám  
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra 450 000,00

Spolu 450 000,00
721 001 - Príspevkovým organizáciám  
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 270 000,00
Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry 3 000,00

Spolu 273 000,00
722 001 - občianskym združeniam, nadáciám  
Nadácia Michala Kováča, Bratislava 200 000,00
Socia , Nitra 40 000,00
Telovýchovná jednota Lokomotíva, Margecany 200 000,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Spišská Nová Ves 200 000,00
Občianske združenie Rozvoj Muránskej doliny 400 000,00
Občianske združenie Donjon, Martin 55 000,00
Cykloklub Poľana 100 000,00

Spolu 1 195 000,00
722 002 - Cirkvám  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prešov - Sekčov 2 000 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Vinbarg 100 000,00
AUGUSTINEUM - Kňazský domov košickej arcidiecézy, Bardejovské 
Kúpele 200 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety, Košice 500 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hradište pod Vrátnom 500 000,00
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze  299 808,70
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok 200 000,00



 140 
 
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prešov - Solivar 300 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Bartolomeja 98 500,00
Rímskokatolícky dekanský úrad, farnosť Levoča 1 000 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zbudské Dlhé 200 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Nové Mesto 98 983,87
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hriňová 100 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - KVP 500 000,00
Gréckokatolícky apoštolský exarchát, Košice 3 000 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätej rodiny v Bratislave, Bratislava V. - 
Petržalka 2 000 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätej rodiny, Košice - Furča 500 000,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Krajná Bystrá 500 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 200 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce 41 500,00
Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 1 000 000,00

Spolu 13 338 792,27
722 003 - Fyzickým osobám - podnikateľom  
Domov, n.o., Veľké Kapušany 300 000,00
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava 300 000,00

Spolu 600 000,00
724 001 - Na mestskú verejnú dopravu   
Obec Pozba 490 000,00

Spolu 490 000,00
724 002 - Na rozvojové programy obcí  
Obec Donovaly 200 000,00
Obec Horná Ves 150 000,00
Obec Košariská 100 000,00
Obec Ruská 100 000,00

Spolu 550 000,00
724 003 - Na regionálny rozvoj  
Obec Spišské Bystré 200 000,00
Základná škola Jablonica 50 000,00
Obec Oravská Lesná 1 000 000,00
Obec Slovenské Krivé 70 000,00
Obec Hankovce 100 000,00
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Mesto Modrý Kameň 80 000,00
Obec Beckov 500 000,00
Mesto Tisovec 450 000,00
Obec Poloma 300 000,00
Obec Dvorianky 100 000,00
Mesto Bojnice 300 000,00
Mesto Nová Dubnica 500 000,00
Obec Veľká Čierna 300 000,00
Mesto Spišské Vlachy 370 000,00
Obec Lendak 2 000 000,00
Mesto Nitra 600 000,00

Spolu 6 920 000,00
724 006 - Na podporu bývania  
Obec Hriadky 200 000,00
Mesto Poprad 1 500 000,00

Spolu 1 700 000,00
724 009 - Na rozvoj životného prostredia  
Obec Malé Zlievce 400 000,00
Obec Veľké Zlievce 200 000,00

Spolu 600 000,00
725 001 - Jednotlivcom  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, Autonómna pokrajina Vojvodina, 
Srbsko 500 000,00

Spolu 500 000,00
Kapitálové transfery (720) - spolu 26 616 792,27
Rekapitulácia 
Bežné transfery (640) spolu 22 190 168,90
Kapitálové transfery (720) spolu 26 616 792,27
Transfery spolu 48 806 961,17
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V. Daňové a colné pohľadávky 
 
 

5.1. Daňové nedoplatky 
 

Daňová správa SR evidovala kumulatívnym spôsobom k 31.12.2003 daňové nedoplat-

ky vo výške 81,3 mld. Sk, z toho na vymožiteľné daňové nedoplatky pripadá 31,7 mld. Sk 

(39,0 %) a na nevymožiteľné daňové nedoplatky a nedoplatky daňových dlžníkov v konkurze 

a v povolenom vyrovnaní 49,6  mld. Sk (61,0 %). Z nevymožiteľných daňových nedoplatkov 

je 18,6 mld. Sk nedoplatkov, ktoré  už nie je možné efektívne vymáhať a  31,0 mld. Sk tvoria 

nedoplatky daňových dlžníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorým bolo povole-

né vyrovnanie. Tieto už podľa platnej právnej úpravy, správca dane nemôže vymáhať a jeho 

funkciu preberá správca konkurznej podstaty. 

V medziročnom porovnaní daňové nedoplatky vzrástli o 6,3 mld. Sk pri poklese vy-

možiteľných nedoplatkov o 2,3 mld. Sk a náraste nevymožiteľných nedoplatkov o 8,6 mld. 

Sk, ako o tom svedčia údaje nasledujúcej tabuľky (v mil. Sk): 

  

 k 31.12.2002 k 31.12.2003 Zmena  
Vymožiteľné  34 120 31 743 - 2 377 
Nevymožiteľné  12 476 18 552 6 076 
Daňové nedoplatky prihlá-
sené do konkurzu a vyrov-
nania 

28 407 31 020 2 613 

Nevymožiteľné spolu 40 883 49 572 8 689 
Daňové nedoplatky spolu 75 003 81 315 6 312 

  

V medziročnom porovnaní bol vývoj vymožiteľných daňových nedoplatkov podľa 

jednotlivých druhov daní nasledovný (v mil. Sk): 

 

Druh dane Nedoplatok 
k 31.12.2002 

Nedoplatok 
k 31.12.2003 Zmena 

Nedoplatky na daniach platných do 
31.12.1992 spolu 1 052 1 396 +344

Nedoplatky na daniach platných od 
1.1.1993 spolu 33 068 30 347 -2 721

v tom: 
 - daň z príjmov fyzických osôb 5 837 5 570 - 267
 - daň z príjmov právnických osôb 8 046 6 219 - 1 827
 - daň vyberaná zrážkou 58 37 - 21
 - daň z pridanej hodnoty 16 524 15 572 - 952
 - spotrebné dane 828 778 -50
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 - cestná daň 222 272 +50
 - daň z dedičstva, darovania, prevodu 
    a prechodu nehnuteľností 1 477 1 843 +366

 - pokuty z daňovej kontroly 76 56 -20
Nedoplatky na daniach spolu 34 120 31 743 -2 377

 

 Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, až  48,4% z celkových vymožiteľných daňových 

nedoplatkov tvoria daňové nedoplatky na dani z pridanej hodnoty. Najvyšší medziročný po-

kles o 1 827 mil. Sk bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb. 

5.1.1. Štruktúra  vymožiteľných daňových nedoplatkov na daniach a sankciách 

Stav vymožiteľných daňových nedoplatkov  evidovaných k 31.12.2003 v členení na 

dane a sankcie je uvedený v nasledovnej tabuľke (v mil. Sk).  

 

Nedoplatok k 31.12.2002 Nedoplatok k 31.12.2003 
Druh dane 

na daniach na sankciách na daniach na sankciách 
Daň z príjmov fyzických osôb 3 744 2 093 3 514 2 026
Daň z príjmov právnických 
osôb 5 122 2 924 5 040 1 179

Daň vyberaná zrážkou 33 25 16 21
Daň z pridanej hodnoty 9 802 6 722 9 692 5 880
Spotrebné dane 160 668 386 392
Cestná daň 171 51 209 63
Majetkové dane  723 754 827 1 016
Pokuty z daňovej kontroly - 76 0 56
Spolu dane platné od 1.1.1993 19 755 13 313 19 714 10 633
Dane platné  do 31.12.1992 493 559 339 1 057
S P O L U 20 248 13 872 20 053 11 690

 
 
Vymožiteľné nedoplatky na daniach medziročne poklesli o 195 mil. Sk, resp. 0,9 %. 

Nedoplatky vzniknuté na sankciách sa medziročne znížili o 2 182 mil. Sk, resp. 15,7 %, takže 

dynamika ich poklesu je v porovnaní s vývojom nedoplatkov na daniach vyššia. 

 

5.1.1.1. Vymožiteľné daňové nedoplatky v členení  podľa právnej formy 

 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dlžníkov podieľali na vy-

možiteľných daňových nedoplatkoch nasledovne (v mil. Sk):           

                    



 144

Právna forma k 
 31.12.2002 

k  
31.12.2003 

Nárast +  
Pokles - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 17 971 15 098 - 2 873

Akciové spoločnosti 4 146 4 595 + 449
Štátne podniky 693 318 - 375

Fyzické osoby nezapísané v obch. registri 7 244 8 035 + 791

Fyzické osoby zapísané v obch. registri 882 674 - 208
Družstvá 341 489 + 148

Ostatné 1 2 843 2534 - 309

S P O L U 34 120 31 743 - 2 377
 

 
Najväčšou mierou sa na úhrnných daňových nedoplatkoch podieľajú spoločnosti 

s ručením obmedzeným (47,6 %), fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri (25,3 %)  

a akciové spoločnosti (14,5 %). Kým pri spoločnostiach s ručením obmedzeným sa zazname-

nal medziročný pokles vymožiteľných daňových nedoplatkov o 2 873 mil. Sk, pri právnej 

forme fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri sa vymožiteľný daňový nedoplatok 

medziročne zvýšil o 791 mil. Sk a pri akciových spoločnostiach o 449 mil. Sk. Vysoký stav 

daňových nedoplatkov spoločností s ručením obmedzeným súvisí aj so skutočnosťou, že ich 

majetok nepostačuje na zaplatenie existujúcich daňových nedoplatkov.  

Jednotlivé právne formy podnikateľských subjektov sa na celkových vymožiteľných 

daňových nedoplatkov podieľali nasledovne: 

 

Právna forma v mil. Sk podiel v % 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 15 098 47,6% 

Akciové spoločnosti 4 595 14,5% 

Štátne podniky 318 1,0% 
Fyzické osoby nezapísané v obch. registri 8 035 25,3% 

Fyzické osoby zapísané v obch. registri 674 2,1% 
Družstvá 489 1,5% 

Ostatné1 2534 8,0% 

S P O L U 31 743 100% 
 

 

                                                           
1 Pri rozčlenení sumy nedoplatkov podľa právnej formy v kolónke „ostatné“ daňová správa eviduje daňové sub-
jekty v ďalších 89 právnych  formách, preto nie sú detailne uvedené 
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Efektívnosť výberu daní podľa právnych foriem charakterizuje nasledovný prehľad: 
 

Právna forma 

Výber daní 
podľa práv-
nych foriem 
k 31.12.2003 
(v mil. Sk) 

Podiel výberu 
daní podľa 

právnych fo-
riem k celko-
vému výberu 

daní v % 

Nárast cel-
kového da-
ňového ne-
doplatku 

(v mil. Sk) 

Podiel nárastu 
daň. nedoplatku 

k 31.12.2003 k ich 
celkovému náras-

tu podľa práv-
nych foriem v % 

Úspešnosť 
výberu 

daní v % 

Fyzické osoby  13 403,7   8,48 + 1 068 16,92 92,03
S. r. o.  62 119,4 39,30 + 3 904 61,85 93,72
Akciové spoločnosti  63 203,3 40,0 + 1 364 21,61 97,84
Družstvá    2 577,9   1,63 + 172 2,72 93,33
Štátne podniky    2 170,4   1,37 - 223 - 3,53 ––
Ostatné   14 576,5   9,22 + 27 0,43 99,81
S P O L U 158 051,2 100,0 + 6 312 100,0 96,00

 
Efektívnosť výberu daní, ktorú v podstatnej miere ovplyvňuje aj nárast daňových ne-

doplatkov, dosiahla ku koncu roka cca 96%, čo je v porovnaní s prvým polrokom 2003 zlep-

šenie o 0,4 %. 

 

5.1.1.2. Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov 

 Vznik daňových nedoplatkov je sprievodným znakom výberu daní. Vývoj medziroč-

ného indexu daňových nedoplatkov (vymožiteľných aj nevymožiteľných) má v posledných 

rokoch stagnujúcu až klesajúcu tendenciu, ako je možné vidieť z nasledovného prehľadu: 

 
Rok 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02 
Index 0,83 1,21 1,03 1,45 1,38 1,50 1,21 1,09 1,09 1,08 

 

a) Na zabezpečenie daňových nedoplatkov využíva daňová správa v súlade so záko-

nom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov inštitút záložné-

ho práva k hnuteľnému aj nehnuteľnému majetku, ktorý umožňuje obmedziť právo daňového 

dlžníka disponovať s jeho majetkom, ďalej inštitút predbežného opatrenia a inštitút zabezpe-

čovacieho príkazu. 

V prípade záložného práva ide o účinný prostriedok daňovej správy na zaplatenie da-

ňového nedoplatku, keď v hodnotenom období na základe vydaných 4 523 rozhodnutí 

o určení záložného práva k majetku daňového dlžníka bola zabezpečená suma 3 261,3 mil. Sk 

a daňová správa vybrala do štátneho rozpočtu 1 434,3 mil. Sk, takže efektívnosť tohto spôso-

bu zabezpečenia daňového nedoplatku je 44 %. 
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Predbežné opatrenie môže daňová správa využiť už v čase daňovej kontroly alebo    

opakovanej daňovej kontroly. Za sledované obdobie bolo vydaných 898 predbežných opatre-

ní, na základe ktorých bolo zaplatených 58,4 mil. Sk. 

Posledným inštitútom na zabezpečenie daňového nedoplatku sú zabezpečovacie príka-

zy. Na základe 109 zabezpečovacích príkazov vydaných na zabezpečenie daňových pohľadá-

vok vo výške 115,8 mil. Sk zaplatili daňové subjekty 3,2 mil. Sk, takže efektívnosť tohto spô-

sobu zabezpečenia dosiahla 2,7 %. 

Daňová správa SR na základe úkonov uskutočnených správcom dane na zabezpečenie 

daňového nedoplatku vybrala v roku 2003 do štátneho rozpočtu ešte pred začatím daňového 

exekučného konania spolu 1 495,8 mil. Sk. Úspešnosť týchto foriem zabezpečenia daňových 

nedoplatkov závisí od existencie  postihnuteľného majetku  u daňových dlžníkov. 

b) V roku 2003 vymohla daňová správa SR 15,0 mld. Sk. Táto suma je štvrtou najvy-

ššou od roku 1993, odkedy sa v rámci Daňovej správy SR sleduje vymáhanie daňových nedo-

platkov. Výsledkom je stabilizovaný resp. klesajúci trend rastu daňových nedoplatkov za roky 

2001 – 2003, pričom medziročne došlo k spomaleniu nárastu daňových nedoplatkov (koefi-

cient rastu daňových nedoplatkov sa znížil z 1,09 v roku 2002 na 1,08 v roku 2003). 

Kumulovane za roky 1993 až 2003 vymohla daňová správa SR v spolu 116,1 mld. Sk. 

Prehľad o vývoji vymožených daňových nedoplatkov v jednotlivých rokoch poskytuje nasle-

dovná tabuľka (v mld. Sk): 

 

Rok Vymožené daňové 
nedoplatky 

1993 2,3 
1994 3,1 
1995 6,1 
1996 6,3 
1997 8,9 
1998 11,9 
1999 16,9 
2000 16,6 
2001 15,4 
2002 13,6 
2003 15,0 

S P O L U 116,1 
 

Prehľad o počte úkonov súvisiacich so zabezpečením daňových nedoplatkov, resp. 

priamo aj s daňovým exekučným konaním, o výške vymáhanej i vymoženej sumy podľa jed-
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notlivých druhov úkonov a v medziročnom porovnaní poskytujú nasledovné údaje (údaje 

o nedoplatkoch sú v mil. Sk): 

D A Ň O V É     E X E K U Č N É    K O N A N I E 
Rozhodnutie o začatí daň. 
exekučného konania 17 282 18 265 6 229,7 6 852,4 - 60,3

Daňová exekučná výzva 15 617 16 283 5 805,3 5 768,5 324,7 204,3
Daňová exekúcia 
 - na zrážku zo mzdy,  
    a iných príjmov  

2 606 2 480 409,0 436,3 26,0 27,2

- prikázaním pohľadávky 8 986 9 797 4 753,7 3 953,8 658,1 781,1
- na odobratie hotových  
   peňazí a iných vecí, pri  
   ktorých nedochádza  
   k predaju 

89 61 42,1 14,0 15,1 6,5

- na predaj cenných  
   papierov 23 12 20,8 4,7 5,0 0

- na postihnutie maj. prá- 
   va spojeného s podie-   
   lom spoločníka s.r.o. 

5 5 9,7 5,6 0,5 0,5

Zaplatenie daň. nedo-
platkov na základe exe-
kučných príkazov 
- na predaj hnuteľných 
  vecí 

171 137 400,1 71,4 13,8 5,8

- na predaj nehnuteľných 
  vecí 279 191 314,8 219,0 72,3 21,5

- na predaj podniku alebo 
  jeho časti 0 1 0 0,5 0 0

S P O L U 45 058 47 232 17 985,2 17 326,2 1 115,5 1 107,2
 
 
 Efektívnosť úkonov uskutočnených exekútormi daňových úradov bola v roku 2003 

v porovnaní s rokom 2002 nasledovná: 

Počet úkonov 
 

Vymáhaný daňový 
nedoplatok 

Zaplatený / vymožený 
daňový nedoplatok  

 
 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Rozhodnutie o určení 
záložného práva 7 485 4 523 5 593,0 3 261,3 1 680,8 1 434,2

Predbežné opatrenie 933 898 - - 89,3 58,4
Zabezpečovací  príkaz 154 109 153,8 115,8 62,7 3,2
S P O L U  8 572 5 530 5 746,8 3 377,1 1 832,8 1 495,8
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 Celkový prehľad o sumách vymožených jednotlivými formami v roku 2003 

v porovnaní s rokom 2002 poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

 

Úkony  2002 2003 
1. Zaplatená suma daňovými dlžníkmi na základe výzvy pod-

ľa § 58a zákona o správe daní a poplatkov 1 272,6 916,0

2. Zaplatená suma zo zabezpečovacích úkonov (záložné 
práva, zabezpečovacie príkazy, predbežné opatrenia) 1 832,9 1 495,8

3. Vymožená suma v daňovom exekučnom konaní 1 115,5 1 107,2
4. Vymožené iným spôsobom (napr. na základe úkonov zača-

tých pred účinnosťou zákona č.219/1999 Z.z., ktorým sa 
menil a dopĺňal zákon o správe daní a nie sú uvedené v 
jednotlivých spôsoboch daňovej exekúcie, úhrada priamo 
exekútorovi na daňovom úrade, úhrada z predaja založené-
ho majetku, majetku, ktorý si odpredal daňový dlžník so 
súhlasom správcu dane) 

1 171,9 1 268,8

5. Vymožené v iných konaniach 159,0 303,8
6. Preúčtovanie nadmerných odpočtov DPH,  spotrebných 

daní a preplatkov na daniach 8 082,3 9 955,7

S P O L U 13 634,2 15 047,3
Pozn.: Úkony v riadkoch 2-5 (okrem predbežných opatrení) vykonávajú exekútori na daňových úradoch. 

 

Efektívnosť 
(vymožená suma/vymáhaná suma) 

v % Úkon 

2002 2003 
Rozhodnutie o určení záložného práva 30,1 44,0 
Predbežné opatrenie  
Zabezpečovací príkaz 40,8 2,7 
S P O L U 31,9 44,3 
D A Ň O V É     E X E K U Č N É    K O N A N I E 
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného 
konania 0,9 

Daňová exekučná výzva 5,6 3,5 
Daňová exekúcia 
- na zrážku zo mzdy, a iných príjmov  6,4 6,3 

- prikázaním pohľadávky 13,8 19,8 
- na odobratie hotových peňazí a iných vecí,  
  pri ktorých nedochádza k predaju 36,0 47,1 

- na predaj cenných papierov 24,6 0,0 
- na postihnutie maj. práva spojeného  
  s podielom spoločníka spol. s r.o. 0,5 0,9 

Zaplatenie daň. nedoplatku na základe exe-
kučných príkazov 
- na predaj hnuteľných vecí 

3,5 8,2 

- na predaj nehnuteľných vecí 23,0 9,8 
- na predaj podniku alebo jeho časti 0,0 
S P O L U 6,2 6,4 
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 V hodnotenom období daňová správa využívala na úspešné vymoženie daňových ne-

doplatkov takmer všetky spôsoby daňovej exekúcie v závislosti od existencie exekúciou pos-

tihnuteľného majetku daňových dlžníkov. Daňové úrady vydali spolu 12 684 exekučných 

príkazov (o 525 viac ako v roku 2002), na základe ktorých vymáhali daňový nedoplatok vo 

výške 4 705,3 mil. Sk. Na základe uvedených exekučných príkazov bolo vymožených 842,5 

mil. Sk, čo predstavuje 17,9 % efektívnosť. Najefektívnejším spôsobom daňovej exekúcie 

bolo vydanie exekučných príkazov na odobratie hotových peňazí a iných vecí pri ktorých ne-

dochádza k predaju, efektívnosť ktorého dosiahla 47 %. 

 V roku 2003 bolo začaté daňové exekučné konanie v 18 265 prípadoch, čo je medzi-

ročne viac o 983 konaní. Vymáhaná suma predstavovala 6 852,4 mil. Sk, o 676,3 mil. Sk viac 

ako v roku 2002. 

 Jedným zo špecifických spôsobov daňového exekučného konania je predaj majetku 

daňového dlžníka v dražbe. V sledovanom období pripravila daňová správa SR na základe 

vydaných exekučných príkazov na predaj hnuteľných alebo nehnuteľných vecí 117 dražieb, 

z toho 57 úspešných - ukončených vydražením veci a 60 neúspešných, t.j. bez vydraženia 

veci.  

 Okrem vymáhania daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní boli daňové 

nedoplatky uhrádzané aj inými spôsobmi: najviac kompenzáciou nadmernými odpočtami 

DPH, vratkami spotrebných daní a preúčtovaním z preplatkov na  iných druhoch daní (spolu  

9 955,7 mil. Sk). 

 Z celkovej sumy vymožiteľných daňových nedoplatkov k 31.12.2003 pripadá 839 mil. 

Sk na daňové nedoplatky štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré daňová správa z etických 

dôvodov vymáhala len v prípadoch, keď nebolo ohrozené zdravie a životy pacientov. Daňové 

nedoplatky štátnych podnikov v likvidácii vo výške 1 712,9 mil. Sk nie je možné v zmysle 

zákona o štátnom podniku po vstupe do likvidácie už vymáhať. Obmedzená je aj možnosť 

vymoženia daňového nedoplatku u daňových dlžníkov právnej formy s.r.o. z dôvodu nedos-

tatku exekúciou postihnuteľného majetku.  

 Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o celkových nedoplatkoch, príjmoch štátneho 

rozpočtu z daní a cla a úspešnosti výberu daní a cla v rokoch 1993 – 2003. Vo vzťahu k cel-

kovej kumulovanej sume daní vybraných v rokoch 1993 – 2003 (1 660,5 mld. Sk) predstavujú 

daňové nedoplatky 4,6 % . 
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Rok 
Príjmy ŠR z daní 

a cla v mld. Sk 
v danom roku 

Výška daňových 
a colných nedoplat-
kov - kumulatívne 

Nárast nedoplatkov 
v mld. Sk k 31.12. 

daného roka 

Úspešnosť výberu 
daní a cla v % 

1993 86,7 15,9 1,3 98,5%
1994 110,6 19,2 3,3 97,1%
1995 136,4 22,4 3,2 97,7%
1996 140,1 25,5 3,1 97,8%
1997 145,5 32,5 5,8 96,2%
1998 153,0 44,0 11,5 93,0%
1999 160,4 56,4 12,4 92,8%
2000 173,8 67,5 11,1 94,0%
2001 165,0 74,7 7,2 95,8%
2002 188,9 83,1 6,6 96,6%
2003 200,2 87,6 6,3 96,9%
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5.2. Colné nedoplatky 
 

 Celková výška pohľadávok colnej správy k 31.12.2003 dosiahla 6 284,6  mil. Sk, čo 

predstavuje medziročný pokles o 37,1 mil. Sk. Štruktúra colných a daňových pohľadávok 

v roku 2003 v porovnaní s rokom 2002 je nasledovná (v tis. Sk): 

 
k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2003 

Druh Pohľ.   
v lehote 

splatnosti 

Pohľ.  
po lehote 
splatnosti 

Pohľ. cel-
kom 

Pohľ.   
v lehote 

splatnosti

Pohľ.  
po lehote 
splatnosti

Pohľ. cel-
kom 

Rozdiel 
2003/2002 

Index 
2003/2002

Clo 5 370 585 330 590 700 5 143 548 102 553 245 -37 455 93,7
SPD 0 871 230 871 230 0 952 146 952 146 -80 916 109,3
VDD 0 2 396 2 396 0 2 396 2 396 0 100,00
DPR 114 95 760 95 874 6 102 105 102 111 -6 237 106,5
DPH 16 821 3 099 970 3 116 791 8 390 3 018 066 3 026 456 -90 335 97,1
Úroky 16 1 644 712 1 644 728 127 1 648 100 1 648 227 3 499 100,2

SPOLU 22 321 6 299 398 6 321 719 13 666 6 270 915 6 284 581 -37 138 99,4
Vysvetlivky:  
SPD – spotrebné dane 
VDD – vyrovnávacie dovozné dávky 
DPR – dovozná prirážka 
DPH – daň z pridanej hodnoty 
 

Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú pohľadávky, pri ktorých colný úrad povolil 

odklad platenia alebo zaplatenie v splátkach. Zľavy z povinnosti zaplatiť colný dlh v zákonnej 

lehote splatnosti týmito formami povoľujú colné úrady pri splnení podmienky obligatórneho 

zabezpečenia dlhu, z toho vyplýva, že tieto pohľadávky nezvýšia celkovú sumu pohľadávok 

po lehote splatnosti v nasledujúcom období. 

 Celková výška pohľadávok po lehote splatnosti k 31. 12. 2003 dosiahla 6 270,9 mil. 

Sk a medziročne sa znížila o 28,5 mil. Sk. 

Výšku pohľadávok po lehote splatnosti významne ovplyvnili najmä nedoplatky 

z minulých rokov (1991 – 1995) ako aj z roku 2001 (prihlásenie Calexu a.s. Zlaté Moravce do 

konkurzu, kde v rámci konkurznej prihlášky boli uplatnené aj úroky z omeškania vo výške 

1 358,0 mil. Sk).  

 
5.2.1. Vymáhanie colných nedoplatkov 

 
 Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti vykonávajú colné úrady podľa prísluš-

ných ustanovení zákona č. 238/2001 Z. z. – Colný zákon v znení neskorších predpisov, záko-
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na Národnej rady SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územ-

ných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ako aj zákona Národnej rady SR č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Hlavnou úlohou colnej 

správy je zabezpečiť čo najväčšiu úspešnosť vymáhania pohľadávok a znižovať výšku pohľa-

dávok po lehote splatnosti na čo najnižšiu úroveň. Za týmto účelom colné úrady postupujú vo 

vymáhaní pohľadávok  najskôr pravidelným zasielaním výziev deklarantom a ručiteľom. 

V roku 2003 colná správa zaslala 5 305 výziev, ktorými vymáhala finančné prostriedky 

v čiastke 422,8 mil. Sk a skutočne sa vymohlo 316,8 mil. Sk. V prípade neúspechu uhradenia 

pohľadávok colné úrady pristúpili k exekúciám. 

 Z hľadiska objemu vymoženia finančných prostriedkov predstavujú najefektívnejšie 

formy vymáhania: 

 preúčtovanie z bankových záruk a vinkulácii (úspešnosť 98,1 %),  

 colné záložné právo (úspešnosť 79,4 %) 

 exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky na peňažné prostriedky dlžníkov na účtoch  

     vedených v bankách alebo iné pohľadávky (úspešnosť 30,6 %).  

 

Pohľadávky sú ťažko vymožiteľné najmä z týchto dôvodov: 

− nebol zabezpečený colný dlh (išlo o nezákonný dovoz tovaru), 

− formálna existencia subjektov, ktoré v súčasnosti už nepodnikajú, ale  nie sú vymazané 

         z obchodného registra, resp. živnostenského registra, 

− majetok dlžníka je nepredajný, 

− platobná neschopnosť úpadcov, ktorí sa dostali do konkurzu, 

− nie je možné uspokojiť pohľadávku z poskytnutého zabezpečenia z dôvodu súdneho     

          konania vo veci oprávnenosti vymáhania dlžných súm (napr. T-REAS, s.r.o., Žilina – Do- 

          pravná poisťovňa, a.s. alebo z dôvodu konkurzu Dopravnej banky, a.s. Banská Bystrica). 

 Za účelom vymáhania pohľadávok po lehote platnosti uskutočnili colné úrady v roku 

2003 celkom 14 dražieb, pričom z  celkovej dlžnej sumy 17,3 mil. Sk vymohli celkom 1,9 

mil. Sk (1,1 %). Táto forma vymáhania nedoplatkov sa z pohľadu colnej správy javí ako málo 

efektívna. 

 Colné úrady uskutočňujú vymáhanie nedoplatkov po lehote splatnosti aj prihlasova-

ním pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom konaní a v likvidácii. Takto v roku 2003 boli 

prihlásené pohľadávky do konkurzu v celkovej výške 327,9 mil. Sk a voči dlžníkom 

v likvidácii vo výške 30,3 mil. Sk. 
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5.3. Prehľad o poskytnutých úľavách 

 
5.3.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 

 
Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu môže povoliť odklad platenia da-

ne (daňového nedoplatku) alebo platenie dane (daňového nedoplatku) v splátkach. Takýto 

postup správcu dane je upravený v  § 59 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-

kov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Po-

volené odklady alebo splátky sa nezapočítavajú do daňových nedoplatkov, pretože daňovým 

nedoplatkom sa stávajú až vtedy, keď daňový subjekt nedodrží termín zaplatenia dane podľa 

povoleného odkladu alebo splátky. 

Rovnako colný úrad môže v zmysle § 414 a § 417 Colného zákona povoliť dlžníkovi 

na jeho žiadosť odklad platenia sumy dovoznej platby alebo zaplatenie dovoznej platby 

v splátkach za podmienky zabezpečenia colného dlhu. Výška pohľadávok colných úradov 

v lehote splatnosti – odklad platenia sumy cla a povolenie splátok – k 31.12.2003 dosiahla 

13,4 mil. Sk. 

Prehľad o povolených odkladoch a splátkach platenia dane  poskytujú nasledujúce ú-

daje (tis. Sk): 

 
Druh dane Odklad platenia dane Splátky dane 

daň z príjmov fyzických osôb 7 348 11 708 
daň z príjmov právnických osôb 47 166 35 121 
daň z pridanej hodnoty 229 935 51 359 
spotrebné dane 324 056 9 389 
cestná daň 38 50 
S P O L U 608 543 107 627 

 
5.3.2. Prehľad o výške  odpustených daňových nedoplatkov  

podľa § 64 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  
podľa jednotlivých pracovísk Daňového riaditeľstva SR za  rok 2003 

 
Pracovisko DR SR Počet odpustení Suma v Sk 

Bratislava 45 1 533 222 
Trnava 160 3 729 229 
Trenčín 50 1 052 808 
Nitra 104  2 394 952 
Žilina 32 426 836 
B. Bystrica 59 5 405 318 
Prešov 75 953 705 
Košice 87 1 444 115 
S P O L U  612 16 940 185 
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5.3.3. Prehľad o výške povolených úľav z úroku a sankcií podľa jednotlivých druhov 

a prehľad o výške odpustených, prípadne vrátených daní, cla a dovoznej prirážky        

za rok 2003 
 

Povolená úľava v Sk 
Druh MF SR ÚDR SR 

CR SR 
DÚ 
CÚ 

D A Ň 
a) z dedičstva  - - - 
b) z darovania - - - 
c) z prevodu a prechodu nehnuteľností 26 774 932 - - 
d) cestná daň - - - 
e) súdne poplatky 23 032 - - 
f) daň z pridanej hodnoty                
    (odpustená CR SR, CÚ) 

- - 2 991 011

g) daň z pridanej hodnoty   
     (vrátená CR SR, CÚ) 

- - 36 829 349

h) spotrebné dane (odpustené CR SR,  
    CÚ) 

- - - 

i) spotrebné dane (vrátené CR SR, CÚ) - - 20 470 082
D A N E   S P O L U 26 797 964 - 60 290 442
S A N K C I E 
a) pokuty - - 2 472 003
b) penále 809 360 434 33 116 520 336 123 262
c) zvýšenie dane - 913 772 36 422 770
d) úrok (ÚDR SR, DÚ) - - 3 005 434
e) úrok (odpustený CR SR,CÚ) - - 1 705 466
f) úrok (vrátený CR SR, CÚ) - - 1 126
g) ERP – pokuty - - 298 505
S A N K C I E   S P O L U 809 360 434 34 030 292 380 028 566
Clo (odpustené) - - 1 935 954
Clo (vrátené) - - 90 465 171
Dovozná prirážka (odpustená) - - 85 914
Dovozná prirážka (vrátená) - - 64 755
C L O, D P R   S P O L U  - - 92 551 794
SPOLU  MF SR 836 158 398 - - 
SPOLU  DR SR, CR SR - 34 030 292 - 
SPOLU  DÚ, CÚ - - 532 870 802
SPOLU  MF SR, DR SR, DÚ,  
               CR SR, CÚ 1 403 059 492 - - 
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VI. Štátne záruky 

6.1. Úvod 

 
Programové vyhlásenie vlády SR deklarovalo zámer vlády SR obmedziť prijímanie 

nových štátnych záruk s cieľom postupného znižovania objemu rizík vyplývajúcich zo štát-

nych záruk tak, že vláda bude využívať štátne záruky iba v nevyhnutných prípadoch na  fi-

nancovanie projektov, ak sa tým súčasne zabezpečí využitie zahraničných grantov a zdrojov 

z predstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie. V súlade so zákonom č. 386/2002 

Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorý obmedzil prijímanie nových štátnych záruk 

len do celkovej sumy istín z úverov so štátnou zárukou splatných v príslušnom rozpočtovom 

roku, bolo možné v roku 2003 prevziať štátne záruky maximálne v objeme 6 656,6 mil. Sk.  

 
6.2. Preberanie nových štátnych záruk, ich realizácia a riziká 

 
V priebehu roku 2003 boli prevzaté štátne záruky len objeme 606,4 mil. Sk istiny, t.j. 

9,1 % limitu a úrokov v objeme 199,1 mil. Sk,  čo predstavuje  čerpanie úverov zo štátnych 

záruk schválených v roku 2002. Prehľad podľa jednotlivých príjemcov a z hľadiska čerpania 

limitu je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

              v mil. Sk 

Organizácia Istina úveru 
SZRB, a.s. Bratislava 391,0 
Slovenské lodenice Komárno, a s. 215,4 
Štátne záruky poskytnuté v roku 2003 606,4 
Limit štátnych záruk na rok 2003 6 656,6 
Čerpanie limitu v roku 2003 (v %) 9,1 

 

Úhrada záväzkov z realizácie štátnych záruk sa v roku 2003 zabezpečovala výlučne 

prostredníctvom Fondu národného majetku SR v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 

92/1991 Zb. z rezervy 7 mld. Sk odsúhlasenej uznesením vlády SR č. 1231, bod C.4. 

z 13.11.2002. 

V roku 2003 boli prostredníctvom Fondu národného majetku realizované len štátne zá-

ruky za úvery Železníc SR v sume 2 817,3 mil. Sk, v tom istina vo výške 620,0 mil. Sk a úro-

ky vo výške 2 197,3 mil. Sk. Čerpanie rezervy predstavovalo 40,2%.  

V štátnom rozpočte na rok 2003 nebola vytvorená rezerva na realizáciu štátnych záruk 

v zmysle §15 zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a  zo štátneho rozpočtu ne-

boli v roku 2003 realizované žiadne záruky.  



 156

Na základe individuálneho posúdenia bolo stanovené riziko realizácie všetkých úverov 

so štátnymi zárukami. Ako rizikové boli klasifikované všetky úvery tých organizácií, kde je, 

alebo bol úver splácaný z prostriedkov verejných rozpočtov a organizácií zaradených do kon-

kurzov a likvidácií. Na základe uvedeného boli klasifikované všetky úvery so štátnymi záru-

kami poskytnuté Železniciam SR a Železničnej spoločnosti, a.s. ako rizikové. Ako čiastočne 

rizikové boli klasifikované úvery Slovenských elektrární, a.s. a Vodohospodárskej výstavby, 

š.p. Bratislava. 

 V  roku 2003 bolo zaznamenané ďalšie zníženie celkového objemu štátnych záruk 

o 15 500,0 mil. Sk, z toho objem istiny štátnych záruk sa znížil o 8 700,0 mil. Sk a úrokov     

o 6 800,0 mil. Sk. Objem istiny rizikových štátnych záruk  v aktuálnych kurzoch k 31.12.2003 

klesol zo 65 400,0 mil. Sk v roku 2002 na 63 100,0 mil. Sk, t.j. o 2 300,0 mil. Sk. Z toho sal-

do splatených a novoprijatých záruk predstavuje zníženie o 5 600,0 mil. Sk, vplyv kurzových 

rozdielov zníženie o 2 700,0 mil. Sk a zmena ocenenia rizika u Slovenských elektrární a.s. 

Bratislava  nárast o 6 000,0 mil. Sk.  Z analýzy rizík štátnych záruk vyplýva, že v roku 2003 

pokračovali pozitívne trendy vo využívaní štátnych záruk a došlo k zásadnému zníženiu ich 

celkového objemu, ako aj objemu rizikových štátnych záruk. Zmenou legislatívy  a finančnej 

politiky vlády sa dosiahol pozitívny obrat a boli vytvorené predpoklady, aby sa riziko štát-

nych záruk v budúcich obdobiach pohybovalo v oblasti bežných rizík podporných finančných 

nástrojov štátu.  

 
 

6.3. Príjmy z realizovaných štátnych záruk 

 
V súlade so splatnosťou návratných finančných výpomocí objem splátok do štátneho 

rozpočtu od Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava činil 593,2 mil. Sk, z toho  istina vo 

výške 373,0 mil. Sk a úroky vo výške 220,1 mil. Sk a príjmy od Šiestej realitnej spoločnosti, 

Fiľakovo predstavovali celkový  objem  0,1 mil. Sk.  

 

6.4. Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 

 
Vývoj stavu pohľadávok z realizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk) 

 

Druh pohľadávok Stav 
k 1.1.2003 

Stav 
k 31.12.2003 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 19 766,3 19 436,9 - 329,4
Pohľadávky splácané 7 337,0 6 964,0 - 373,0
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Pohľadávky  v konkurze 11 916,2 11 955,8 39,6
Pohľadávky – zrušený konkurz pre nedos-
tatok majetku 

69,8 69,8 0,0

Pohľadávky vymáhané v správnom konaní 443,3 447,3 4,0
 

Pohľadávky spojené s realizáciou štátnych záruk  predstavujú spolu 19 436,8 mil. Sk, 

z toho pohľadávky  splácané od Vodohospodárskej výstavby, š.p. 6 964,0 mil. Sk, pohľadáv-

ky vymáhané z konkurzov 11 955,8 mil. Sk, pohľadávky, u ktorých bol konkurz zrušený pre 

nedostatok majetku 69,8 mil. Sk a pohľadávky vymáhané v správnom konaní 447,3 mil. Sk. 

Prehľad podľa jednotlivých druhov pohľadávok a podľa jednotlivých subjektov je u-

vedený v nasledujúcej tabuľke: 

           (v mil. Sk) 

Pohľadávky splácané  Stav 
k 1.1.2003 

Stav 
k 31.12.2003 Zmena 

Vodohospodárska výstavba, š.p. istina 7 337,0 6 964,0 - 373,0
 úroky  
 penále  
SPOLU: istina 7 337,0 6 964,0 - 373,0
 úroky  
 penále  
 Spolu:  

Pohľadávky vymáhané 
v konkurznom  konaní  Stav 

k 1.1.2003 
Stav 

k 31.12.2003 Zmena 

CALEX, a.s. istina 5 329,8 5 329,8 0,0
 úroky 1 492,3 1 492,3 0,0
 penále 1 877,0 1 877,0 0,0
PT Žilina, a.s. istina 1 280,9 1280,9 0,0
 úroky 157,0 157,0 0,0
 penále 55,5 55,5 0,0
ZTS TEES, a.s., Martin istina 583,0 583,0 0,0
 úroky 0,0 26,9 + 26,9
 penále 0,0 0,0 0,0
ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. istina 473,8 473,8 0,0
 úroky 19,4 19,4 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
CEBO HOLDING Slovakia, a.s istina 200,0 200,0 0,0
Partizánske úroky 7,8 7,8 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
Pozemné stavby, š.p., Banská istina 101,4 101,4 0,0
Bystrica úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
CHIRANA-PREMA, a.s., Stará istina 87,5 87,5 0,0
Turá úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
PLETA-MODA, a.s. Banská istina 60,9 60,9 0,0
Štiavnica úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 23,2 23,2 0,0
ZVL PM Dolný Kubín, a.s. istina 30,6 30,6 0,0
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 úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
LUNA, š.p., Nitra istina 26,0 26,0 0,0
 úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 3,1 3,1 0,0
Topex, a.s., Vranov nad Topľou istina 25,0 25,0 0,0
 úroky 0, 12,7 12,7
 penále 0,0 0,0 0,0
ORWEL, š.p., Námestovo istina 24,3 24,3 0,0
 úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
IMUNA,š.p.,Šarišské Michaľany istina 29,7 29,7 0,0
 úroky 8,1 8,1 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
OTF, a.s., Nižná istina 12,2 12,2 0,0
 úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
Pôdorys, s.r.o. istina 4,0 4,0 0,0
 úroky 1,7 1,7 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
ZŤS, š.p., Rimavská Sobota istina 2,0 2,0 0,0
 úroky 0,0 0,0 0,0
 penále 0,0 0,0 0,0
 SPOLU: istina 8 271,1 8 271,1 0,0
 úroky 1 686,3 1 725,90 39,6
 penále 1 958,8 1 958,8 0,0
 Spolu: 11 916,2 11 955,8 39,6

Pohľadávky vymáhané 
v správnom konaní  Stav 

k 1.1.2003 
Stav 

k 31.12.2003 Zmena 
Šiesta realitná spol., s.r.o. Fiľakovo istina 144,2 144,1 -0,1 

 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 225,2 225,2 0,0 

ZŤS Strojárne, a.s., Námestovo istina 46,0 46,0 0,0 

 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 27,9 32,0 + 4,1 

SPOLU: istina 190,2 190,1 - 0,1 

 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 253,1 257,2 4,1 

 Spolu: 443,3 447,3 4,0 

Pohľadávky v spoločnostiach, 
v ktorých bol konkurz zrušený pre 

nedostatok majetku – výmaz z 
Obchodného registra 

 Stav 
k 1.1.2003 

Stav 
k 31.12.2003 Zmena 

Slov. ovčiarska spol., s.r.o. Ružomberok istina 50,0 50,0 0,0 

 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 0,0 0,0 0,0 

Cassovia Technopolis, s.r.o., Košice istina 17,6 17,6 0,0 
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 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 2,2 2,2 0,0 

SPOLU: istina 67,6 67,6 0,0 

 úroky 0,0 0,0 0,0 

 penále 2,2 2,2 0,0 

 Spolu: 69,8 69,8 0,0 

     

REKAPITULÁCIA:     

Pohľadávky splácané  7 337,0 6 964,0 - 373,0 

Pohľadávky v konkurze  11 916,2 11 955,8 39,6 

Pohľadávky vymáhané v správnom 
konaní 

 443,3 447,3 4,0 

Pohľadávky – zrušený konkurz  69,8 69,8 0,0 

CELKOM :  19 766,3 19 436,9 -329,4 

 

Podľa § 50 ods. 8 písm. f) súčasťou štátneho záverečného účtu je aj prehľad 

o poskytnutých zárukách podľa príjemcov. Tento prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Záruky poskytnuté v roku 1991  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
SEP El. Nováky – odsírenie 2989/1991 Istina EUR 0,0 0,0
SEP El. Nováky – odsírenie 2989/1991 Úrok EUR 0,0 0,0

 0,0
 

Záruky poskytnuté v roku 1993  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
Pozagas a.s. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 22,0 908,6
Pozagas a.s. Malacky-Láb IV Úrok EUR 3,6 148,1
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Istina EUR 6,8 278,0
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Úrok EUR 1,1 44,6
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina USD 33,4 1 100,5
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok USD 5,2 169,9

 2 649,7
 

Záruky poskytnuté v roku 1994  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2002 k 31.12.2002 

 
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 2 54-2927/1994 Istina EUR 5,8 237,4
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 2 54-2927/1994 Úrok EUR 1,2 49,4

 286,7
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Záruky poskytnuté v roku 1995  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
Slovenský plyn. priemysel, š.p.NIB PIL 6/94 Istina USD 1,2 39,5
Slovenský plyn. priemysel, š.p.NIB PIL 6/94 Úrok USD 0,1 3,6
Slovenský plyn.rek.komp.EIB FI 0.7943 Istina USD 15,5 512,0
Slovenský plyn.rek.komp.EIB FI 0.7943 Úrok USD 2,2 70,2

 625,3
Záruky poskytnuté v roku 1996  

 
Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 

záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 
 

SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Istina EUR 29,5 1 216,3
SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Úrok EUR 4,8 197,0
SE a.s. JEMO Societe Gen. Par *25.7.1996 Istina EUR 12,4 512,2
SE a.s. JEMO Societe Gen. Par *25.7.1996 Úrok EUR 1,6 66,3
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Istina USD 90,0 2 962,8
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Úrok USD 12,2 401,9
SE a.s. JEMO Čes.spor.a.s.Praha *26.6.1996 Istina EUR 23,0 947,0
SE a.s. JEMO Čes.spor.a.s.Praha *26.6.1996 Úrok EUR 3,2 130,4
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Istina USD 47,5 1 563,7
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Úrok USD 5,5 180,4
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP Sk *22.7.1996 Istina Sk  2 700,0
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP Sk *22.7.1996 Úrok Sk  404,6
Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Istina USD 200,0 6 584,0
Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Úrok USD 43,5 1 432,0

 19 298,6
 

Záruky poskytnuté v roku 1998  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
Slov. zár.a rozv.banka, KfW *10.9.1998 Istina EUR 10,9 449,1
Slov. zár.a rozv.banka, KfW *10.9.1998 Úrok EUR 0,7 27,8

 476,9
 

Záruky poskytnuté v roku 1999  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Istina EUR 40,7 1 677,7
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Úrok EUR 6,2 255,7
Železnice SR,EIB- I.tranža *23.7.1999 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR,EIB-I.tranža *23.7.1999 Úrok EUR 0,0 0,0
Železnice SR, EIB *23.7.1999 istina EUR 155,0 6 380,0
Železnice SR, EIB *23.7.1999 úrok EUR 45,9 1 889,9
Slov. elektrárne a.s. Poľnobanka *22456/1999-93 Istina Sk  
Slov. elektrárne a.s. Poľnobanka *22456/1999-93 Úrok Sk  

 10 203,3
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Záruky poskytnuté v roku 2000  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

 
Železnice SR,DePfa 15.3.2000 Istina EUR 22,5 926,1
Železnice SR,DePfa 15.3.2000 Úrok EUR 1,3 53,3
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Istina Sk  750,0
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Úrok Sk  79,4
DMD FIN, a.s. Tatra banka ,a.s. 28.4.2000 Istina USD 0,0 0,0
Železnice SR, J.P.Morgan- I. časť 26.5.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR, J.P.Morgan- I.časť 26.5.2000 Úrok EUR 0,0 0,0
Železnice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Istina EUR 200,0 8 232,2
Železnice SR, J.P.Morgan 26.5.2000 Úrok EUR 64,0 2 634,3
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Istina Sk  3 000,0
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Úrok Sk  425,4
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE          27.6.2000 Istina EUR 6,1 252,9
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE         27.6.2000 Úrok EUR 1,1 43,8
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Istina Sk  4 100,0
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Úrok Sk  721,0
Železnice SR, J.P.Morgan- II.časť 26.9.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR, J.P.Morgan- II.časť 26.9.2000 Úrok EUR 0,0 0,0
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 15,0 617,4
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 2,4 100,7
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 7,0 288,1
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 0,7 30,3
Železnice SR, EIB- III. tranža 22.12.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR,EIB- III.tranža 22.12.2000 Úrok EUR 0,0 0,0
Železničná spoločnosť, a.s. – EIB ) 22.12.2000 Istina EUR 45,0 1 852,3
Železničná spoločnosť, a.s. – EIB ) 22.12.2000 Úrok EUR 13,7 563,4
Železnice SR, EIB-II.tranža v r.2000 7.4.2000 Istina EUR 0,0 0,0
Železnice SR,EIB-II.tranža v r.2000 7.4.2000 Úrok EUR 0,0 0,0

 24 670,6
) Úvery pôvodne poskytnuté železniciam SR, ktoré k 1.1.2002 prevzala Železničná spoločnosť, a.s. 

 
Záruky poskytnuté v roku 2001  

 
Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 

záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 
 

Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 19.9.2001 istina EUR 8,0 331,0
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 19.9.2001 úrok EUR 1,8 74,1
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.+2banky 12.4.2001 istina Sk  3 000,0

úrok Sk  613,1
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 28.12.2001 istina Sk  5 771,5
c.142196001 úrok Sk  5  011,1
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 28.12.2001 istina Sk  3 927,3
c.142196002 úrok Sk  2 048,9
Most Košická,METRO, a.s.- EIB, Luxemb. 10.12.2001 istina EUR 43,1 1 775,8

úrok EUR 29,7 1 223,1
Železničná spoločnosť, a.s.- Unibanka ) 4.6.2001 istina Sk  2 000,0

úrok Sk  491,8
ŽSR - VÚB, a.s. 4.6.2001 istina Sk  5 500,0

úrok Sk  1 591,0
ŽSR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 istina Sk  3 000,0

úrok Sk  835,2
 37 193,9
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) Úvery pôvodne poskytnuté železniciam SR, ktoré k 1.1.2002 prevzala Železničná spoločnosť, a.s. 
Záruky poskytnuté v roku 2002   

 
Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 

záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 
 

Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 istina Sk  370,8
Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 úroky Sk  130,8
ŽSR – Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 istina Sk  1 999,9
ŽSR – Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 úroky Sk  1  087,1
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 istina Sk  6 840,0
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 úroky Sk  6 560,4
Železničná spoločnosť, a.s.-konzorcium 21.6.2002 istina Sk  3 000,0
Železničná spoločnosť, a.s.-konzorcium 21.6.2002 úroky Sk  566,8
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 istina Sk  1 500,0
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 úroky Sk  685,5
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 istina Sk  2 100,0
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 úroky Sk  913,8
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 18.12.2002 istina EUR 8,4 345,7
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 18.12.2002 úroky EUR 1,7 61,5

 26 162,3
 

Záruky poskytnuté v roku 2003  
 

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
 záruky k 31.12.2003 k 31.12.2003 

Slovenské lodenice Komárno,a.s. 05.12.2002 istina EUR 5,2 215,4
SZRB,a.s. Bratislava 18.11.2002 istina EUR 9,5 391,0
SZRB,a.s. Bratislava 18.11.2002 úroky EUR 4,8 199,1

   805,5
    

Spolu poskytnuté záruky  celkom  122 372,80
 istina  90 156,20

úroky  32 216,60
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VII. Finančná kontrola a vnútorný audit 
 

7.1. Úvod 
 

Správa o výsledkoch finančných kontrol a vnútorného auditu za rok 2003 je vypraco-

vaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok Ministerstva financií SR č. 517/2001 Z. z. a č. 

286/2002 Z. z., ktorými sa upravuje obsah ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol. 

Zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly 

a vnútorného auditu ako súčasti jednotného a komplexného systému finančného riadenia za-

bezpečujúceho dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení 

s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami orgánu verejnej správy, ako aj pri iných 

činnostiach orgánu verejnej správy.  

 
7.2. Súhrnná správa o výsledkoch finančnej kontroly 

 
Podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite sú orgány verejnej 

správy povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol za predchádzajúci 

kalendárny rok a zaslať ju Ministerstvu financií SR. Za rok 2003 predložili orgány verejnej 

správy celkom 4 976 ročných správ o výsledkoch finančnej kontroly. Je to o 607 menej než 

v roku 2002 ako dôsledok reformy štátnej správy, ktorou sa zredukoval počet orgánov verej-

nej správy. 

 
7.2.1. Hodnotenie výkonu  predbežnej a  priebežnej finančnej   kontroly 

 
Orgán verejnej správy podľa § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audi-

te predbežnou finančnou kontrolou overuje každú svoju finančnú operáciu so zameraním na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a súladu so: 

     -   schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy, 

     - zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy alebo s inými rozhodnutiami 

o hospodárení s verejnými prostriedkami, 

     -   všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Hlavným zmyslom predbežnej finančnej kontroly (kontroly ex ante) je zabezpečiť ú-

činnú ochranu verejných prostriedkov a vlastných prostriedkov orgánu verejnej správy pred 

ich nesprávnym použitím ešte v priebehu prípravy finančnej operácie, teda pred samotným 

uskutočnením výdavku. 
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Stav na úseku vykonávania finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy sa v roku 

2003 výrazne zlepšil. V roku 2002 orgány verejnej správy zväčša nemali vypracované interné 

normy na výkon finančnej kontroly, v správach za  uplynulý rok 2003 je vo väčšine prípadov 

deklarovaná ich existencia. Stanovenie presných postupov pre prípravu finančných operácií 

a určenie zodpovednosti za ich overovanie a schvaľovanie v interných predpisoch orgánu ve-

rejnej správy. Otáznou však zostáva kvalita výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontro-

ly, nakoľko kontrolné orgány pri následnej finančnej kontrole v mnohých prípadoch konštatu-

jú, že „predbežná finančná kontrola a priebežná finančná kontrola nie je vykonávaná v súlade 

so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite, resp. nie je vôbec vykonávaná“. Takýto 

formálny prístup nenapĺňa ciele, ktoré sa finančnou kontrolou sledujú. 

Vzhľadom na široké spektrum orgánov verejnej správy, od ústredných orgánov verej-

nej správy až po obce a rozpočtové a príspevkové organizácie, vyskytli sa prípady, že ročná 

správa o výsledkoch finančnej kontroly bola vypracovaná neodborne a neúplne. Mnohé orgá-

ny verejnej správy, ktoré ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly predložili, nezverejni-

li v nej konkrétne zistenia,  niektoré správy  neobsahovali ani náležitosti predpísané zákonom 

a  v  niektorých prípadoch neboli uvádzané číselné vyjadrenia kontrolných zistení. Vyskytli sa 

i prípady, že údaje v ročnej správe o výsledkoch finančnej kontroly nezodpovedali údajom vo 

výkaze, ktorý tvorí jej prílohu.  

 
7.2.2. Hodnotenie výkonu následnej finančnej kontroly 

 
  V jednotlivých oblastiach hospodárenia s verejnými prostriedkami vykázali orgány 

verejnej správy nasledovné kontrolné zistenia: 

a)   v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a štátnych fondov bolo 

vykonaných  19 945 následných finančných kontrol. Najčastejšie kontrolné zistenia spočívali 

v porušení rozpočtovej disciplíny (2 639,5 mil. Sk), v nehospodárnom, neefektívnom 

a neúčinnom použití prostriedkov (2 123,1 mil. Sk) a ostatných kontrolných zisteniach spočí-

vajúcich v porušení predpisov (1 462,7 mil. Sk); 

b) v oblasti hospodárenia s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s inými pros-

triedkami zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorý-

mi je Slovenská republika viazaná bolo vykonaných 202 následných kontrol hospodárenia 

s prostriedkami Európskych spoločenstiev. Kontrolné orgány konštatovali porušenia rozpoč-

tovej disciplíny vyčíslené vo výške 2,4  mil. Sk a ostatné kontrolné zistenia 242,5 mil. Sk (ne-

hospodárne, neefektívne a neúčinné použitie prostriedkov nebolo zistené); 

Následné finančné kontroly boli zamerané predovšetkým na: 
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- hospodárenie s prostriedkami Európskych spoločenstiev, nakladanie s majetkom            

zaobstaraným z prostriedkov predvstupových nástrojov, 

- hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a štátnych fondov, 

- nakladanie s majetkom štátu, 

- uplatňovanie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 
7.2.2.1. Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a štátnych fondov 

 
Pri následných finančných kontrolách v tejto oblasti bolo vykázaných celkom 17 634 

kontrolných zistení. Tieto sa týkali predovšetkým porušenia zákona č. 303/1995 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (neodvádzanie, resp. oneskorené 

odvody výnosov z prostriedkov ŠR, používanie prostriedkov v rozpore s účelovým určením, 

financovanie bežných výdavkov z rozpočtových prostriedkov určených na financovanie kapi-

tálových výdavkov, zadržanie nepoužitých prostriedkov štátneho rozpočtu, nedodržanie pod-

mienok, za ktorých boli finančné prostriedky poskytnuté, nevedenie samostatného účtu pre 

prostriedky štátneho rozpočtu, oneskorené zúčtovanie so štátnym rozpočtom, neoprávnené 

poskytnutie preddavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu).  

Ďalšie kontrolné zistenia sa týkali najmä porušovania zákonov o účtovníctve, o správe 

majetku štátu, o verejnom obstarávaní, o finančnej kontrole a vnútornom audite, o cestovných 

náhradách a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Závažné porušenie vyššie uvedených zákonov, spojené s podozrením z trestnej činnos-

ti, bolo zistené v 35 prípadoch. Kontrolné orgány v týchto prípadoch, v súlade s ustanovením 

§ 13 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, odstúpili výsledné materiály or-

gánom činným v trestnom konaní. 

 
 

7.2.2.2. Hospodárenie s prostriedkami  Európskych spoločenstiev 

a s inými prostriedkami zo zahraničia na financovanie projektov 

na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná 

 
  V rámci  kontroly hospodárenia s prostriedkami Európskych spoločenstiev boli vyko-

nané kontroly prostriedkov predvstupových nástrojov, a to PHARE, ISPA a SAPARD. 

a) predvstupový nástroj PHARE: bolo vykonaných celkom 139 následných finančných 

kontrol, pri ktorých boli zistené nasledovné nedostatky: 

- nevedenie finančnej dokumentácie v štátnom jazyku, ktoré znemožnilo overenie správnosti 

finančných operácií (nedodržiavanie zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku – Sekcia 
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vôd Ministerstva životného prostredia SR, Univerzita M. Bela v B. Bystrici, Štátna veteri-

nárna a potravinová správa SR Bratislava a ďalšie), 

- nesprávne evidovanie majetku ES na majetkových účtoch  (krajské a okresné súdy, Úrad 

pre verejné obstarávanie Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistický úrad SR 

a ďalšie),   

- nesprávna evidencia majetku v cene s daňou z pridanej hodnoty (krajské a okresné súdy), 

- neevidovanie majetku v účtovníctve (SARIO, MVRR SR, ŠVP Dolný Kubín), 

- neevidovanie majetku v slovenskej mene (NADSME), 

- nevykonávanie inventarizácie majetku (okresné a krajské súdy), 

- neoznačovanie majetku v súlade s DIS manuálom (Okresný súd BA III, Krajský súd Ban-

ská Bystrica, Okresný súd Žiar nad Hronom a ďalšie), 

- nevypracovanie registra investičného majetku v súlade s DIS manuálom (okresné a krajské 

súdy), 

- uskutočňovanie prevodu časti majetku  zaobstaraného z prostriedkov PHARE  na iné sub-

jekty pred ukončením projektu (okresné a krajské súdy), 

- zadržanie nevyčerpaných prostriedkov (Obecný úrad Čičava, Horal klub Banská Bystrica, 

Zväz elektrotechnického priemyslu SR), 

- použitie finančných prostriedkov v rozpore so zmluvou (obec Radimov, Združenie róm-

skych detí a mládeže Žilina). 

b) predvstupový nástroj ISPA: boli vykonané 3 následné finančné kontroly, pri kto-

rých boli zistené nasledovné nedostatky: 

- nedodržiavanie zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku (nevedenie dokumentácie 

v štátnom jazyku  - Slovenská správa ciest Bratislava), 

- oneskorená úhrada faktúr (Slovenská správa ciest Bratislava, Železnice SR). 

  c) predvstupový nástroj SAPARD: bolo vykonaných 9 následných  finančných kon-

trol, pri ktorých bolo jedno kontrolné zistenie - preplatenie vyfaktúrovaných, ale nezrealizo-

vaných prác a dodávok tovaru vo výške 28 335.-  Sk subjektu Podtatranská hydina, a. s. Kež-

marok. 

Výkaz o výsledkoch finančných kontrol je uvedený v závere tejto prílohy. 

 
7.3. Súhrnná správa o výsledkoch vnútorného auditu 

 
Vnútorný audit, ako nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť, ktorej 

cieľom je napomáhať plneniu úloh auditovaného subjektu hodnotením finančného riadenia 
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a rizík vyplývajúcich z jeho činnosti, bol do systému verejnej vnútornej finančnej kontroly 

Slovenskej republiky zavedený zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

Personálne predpoklady pre vykonávanie vnútorného auditu v zmysle uznesenia vlády 

SR č. 1154/2001splnilo spolu 23 ústredných orgánov a k 31. decembru 2003 bolo vymenova-

ných 35 vnútorných audítorov.  

V roku 2003 vnútorní audítori ústredných orgánov vykonali celkom 81 vnútorných 

auditov, z toho: 

- 54 na 12 ministerstvách, 

- 19 na 8 ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, 

- 8 na 2 krajských úradoch. 

Vnútorní audítori navrhli v audítorských správach spolu 881 odporúčaní, z ktorých 

auditované subjekty 834 (94,7 %) prijali a 47 nebolo zohľadnených najmä z dôvodu: 

- nezačatia realizácie navrhnutých odporúčaní, 

- neukončenia realizácie navrhnutých odporúčaní, 

- neakceptovania navrhnutých odporúčaní. 

Stav plnenia navrhnutých, ale ešte nezohľadnených odporúčaní vnútorných audítorov           

na nápravu zistených nedostatkov v auditovaných subjektoch, bude predmetom vykonania 

následných, tzv. follow-up vnútorných auditov v priebehu roku 2004, prípadne v roku nasle-

dujúcom.  

Pri výkone vnútorného auditu boli použité nasledovné typy vnútorného auditu  

a) základné typy: finančný audit    12  
systémový audit   12 
audit zhody    10 
audit výkonnosti      3 
audit informačných technológií    1 

b) kombinácia základných typov     39 

c) následný         4 

Pri vykonávaní vnútorných auditov boli najčastejšie použité metódy analýzy rizík, vý-

beru vzoriek, porovnávacia, analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie, matematicko-štatistické a 

metóda hlavného článku a techniky rozhovory, priame pozorovanie, overovanie na mieste, 

triedenie, dotazníková. 

Nedostatky, ktoré boli pri auditoch zistené, sa dajú zovšeobecniť do nasledovných bodov: 

     a) oblasť finančného riadenia 
 
- fluktuácia zamestnancov, nedostatočná odborná prax zamestnancov a nedostatočné perso-

nálne obsadenie určitých zamestnaneckých miest; 



 168

- nevyhovujúca organizačná štruktúra a organizačný poriadok; 
- nedefinovanie alebo nepresné definovanie zodpovedností, úloh novovzniknutých organi-

začných jednotiek; 
- nepresné opisy pracovných činností zamestnancov; 
- prierezové pracovné zoskupenia neplnia úlohy pre ktoré boli zriadené; 
- neurčenie vzájomnej zastupiteľnosti zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia, vráta-

ne podpisových oprávnení; 
- odchádzajúci zamestnanci nemajú zrušené na nich delegované kompetencie, právomoci 

a podpisové práva; 
- neexistuje evidencia o realizovaných metódach verejného obstarávania; 
 

b) oblasť kontrolných mechanizmov 
 

- nedostatočné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly; 
- neefektívny vnútorný kontrolný systém (napr. nedopracovanie systému kontroly na mies-

te, neobsadené pozície finančného kontrolóra); 
- zmluvy uzatvorené bez overenia postupmi predbežnej finančnej kontroly; 
 

c) oblasť účtovníctva a rozpočtu 
 
- nesprávne účtovanie cudzieho majetku; 
- nevysporiadané inventarizačné rozdiely; 
- nedostatočné vymáhanie pohľadávok; 
- nerovnomerné čerpanie rozpočtových prostriedkov počas rozpočtového roka; 
- nezapracovanie rozpočtových opatrení do rozpočtu a nesprávne zostavené výkazy 

o rozpočte, neúplne vedená evidencia  rozpočtových opatrení; 
- nečerpanie účelovo vyčlenených prostriedkov; 
- nebol stanovený postup pri účtovaní finančných zábezpek pre verejné obstarávanie; 
- neexistovala centrálna evidencia zmlúv, objednávok v používanom informačnom systéme; 
- neznalosť postupu spracovania platieb v systéme štátnej pokladnice a z toho dôvodu jeho 

nepopísanie vo vnútorných manuáloch; 
- neboli definované prístupové práva  pre oprávnené osoby do účtovného systému, ich prie-

bežná aktualizácia a ich úschova pred zneužitím; 
- nadnormatívne zásoby; 
- štátny podnik nezdanil hospodársky výsledok z podnikateľských aktivít; 
- nebolo zabezpečené odpisovanie majetku; 
- nebolo doriešené prepojenie účtovného informačného systému na štátnu pokladnicu; 
 

d) oblasť prostriedkov poskytovaných z prostriedkov ES 
 
- neevidovanie predkladaných žiadostí o platbu verejných prostriedkov (vrátane prostried-

kov ES), ako aj príkazov k úhrade; 
- nestanovenie postupov vymáhania pohľadávok od dlžníkov; 
- neúplné manuály vnútorných procedúr napr. o postupy predbežnej finančnej kontroly     

pri frameworkoch, twinningových a twinning light programoch, grantových procedúrach; 
- zálohové platby neboli vykonávané v stanovených termínoch; 
- komplikovaná koordinácia v rámci organizačnej štruktúry; 
- nedostatočné plánované prostriedky na vzdelávanie zamestnancov; 
- personálna neobsadenosť na útvaroch vnútorného auditu; 
- nedopracované audit-traily konečného prijímateľ pomoci; 
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- nedostatočná informovanosť konečných prijímateľov pomoci o finančných tokoch 
a podmienkach spolufinancovania; 

 
e) oblasť bezpečnosti, ochrany údajov 

 
- nedostatočná ochrana účtovných dokladov a inej dokumentácie proti odcudzeniu, poško-

deniu alebo zničeniu; 
- neexistencia bezpečnostných zásad a postupov, ktoré by riešili systémové riziká; 
- neplní sa plán školení o princípoch bezpečnosti pre informačné technológie; 
- organizácia nemala zabezpečenú protipožiarnu ochranu; 
- nedostatočná softvérová a hardvérová ochrana; 
- nedostatočné vybavenie výpočtovou technikou a jej morálna zastaranosť; 
 

f) oblasť súladu interných právnych aktov so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
- nedopracované postupy pre obeh účtovných dokladov; 
- nedodržanie postupov verejného obstarávania tovarov, prác a služieb (opätovné uzaviera-

nie zmlúv nesúťažnou metódou); 
- nevyškolenie oprávnených osôb pre verejné obstarávanie; 
- nesúlad interných právnych aktov v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy; 
- postupy pre manipuláciu a archiváciu písomností nezodpovedajú registratúrnemu poriad-

ku; 
- neaktuálne štatúty a zriaďovacie listiny. 

 
Dvojročné skúsenosti z uplatňovania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a z praktického vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu potvrdzujú, že ich dô-

sledné vykonávanie v orgánoch verejnej správy zlepšuje úroveň systému finančného riadenia 

v súlade s tromi hlavnými ekonomickými kritériami nastupujúceho Nového verejného ma-

nažmentu t. j. hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (z angl. princíp 3 E – economy, efficien-

cy and effectiveness), v rámci uplatňovania ktorých postupne pribúda tzv. štvrté E – etika.  

Dôkazom je napr. len 5,3 % neúspešnosť realizácie odporúčaní z vnútorných auditov 

auditovanými subjektami, čo nesporne svedčí o kvalite navrhnutých odporúčaní. Rovnako 

kladný je aj prínos z aplikácie finančnej kontroly (vo všetkých jej formách – predbežnej, prie-

bežnej a následnej) a opatrenia prijaté orgánmi verejnej správy na nápravu nedostatkov ziste-

ných finančnou kontrolou.  

Informácie z ročných správ o výsledku finančných kontrol a z ročných správ o činnosti 

vnútorných audítorov o nedostatkoch, či porušeniach všeobecne záväzných právnych predpi-

sov a identifikácii rizík  napomáhajú manažérom orgánov verejnej správy odstraňovať ich 

a v budúcich aktivitách sa im vyhýbať. 

 
Osobitný význam „v prevencii“ vzniku nedostatkov a porušení všeobecne záväzných 

právnych predpisov má vnútorný audit, ktorého cieľom je systematicky napomáhať manaž-
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mentu odhaľovať riziká a nedostatky finančného riadenia v činnosti auditovaného subjektu 

a tým predchádzať prípadným sankciám podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Práve v tejto oblasti sú ešte značné rezervy, keďže doposiaľ neboli obsadené všetky pozície 

vnútorných audítorov podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Napriek uvedeným rezervám možno konštatovať, že úroveň finančnej kontroly 

a vnútorného auditu sa po dvoch rokoch vykonávania postupne zlepšuje a posilňuje svoje pos-

tavenie v systéme verejnej vnútornej finančnej kontroly v Slovenskej republike. 
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ČASŤ B/ NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA

A

ústredný 
orgán

iný orgán
štátnej správy

obec
vyšší 

územný 
celok

rozpočtová
organizácia

príspevková
organizácia

iná právnická 
osoba

fyzická 
osoba

spolu 
(časť B)

16 204 43 31 853 16 997 339 820 642 3 741

18 230 414 9 973 646 658 917 4 276 505 58 683 26 597 444 5 609 842 11 861 766 690 859 59 727 662

8 056 262 32 3 748 51 2 966 1 104 1 084 331 9 578

Porušenie rozpočtovej disciplíny 202 444 466 139 770 315 31 167 513 603 326 718 313 387 15 705 2 437 034

Ich nehospodárne, neefektívne
a neúčinné použitie 260 467 3 231 2 923 57 803 1 762 597 35 635 443 1 862 632

Ostatné kontrolné zistenia 493 727 28 277 2 029 29 193 294 138 249 467 740 266 345 36 801 968 928

Druh
verejných
prostried-

kov

Vykonaná orgánom verejnej správy v kontrolovaných subjektoch
B

vykonaná 
vo vnútri
 orgánu 
verejnej
správy

 SÚHRNNÝ VÝKAZ 
     O VÝSLEDKOCH  FINANČNÝCH  KONTROL

   ZA ROK 2003  

Celková suma
prostriedkov 

štátneho
rozpočtu

a štátnych
fondov v tis.Sk 
kvalifikovaných

ako

Výkon kontroly

Počet predložených výkazov:  4976

Prostr.  

štátneho 

rozpočtu

 a 

štátnych 

fondov

Celkový počet následných finančných kontrol  

Celková suma prostriedkov štátneho rozpočtu 
a štátnych fondov kontrolovaných

kontrolným orgánom v tis. Sk

Celkový počet kontrolných zistení  
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25 8 6 13 56 7 34 2 126

1 058 766 360 616 55 081 55 302 749 415 229 333 1 450 309 2 623 2 902 679

9 41 784 8 143 27 34 1 037

Porušenie rozpočtovej disciplíny 2 1 1 899 490 2 392

Ich nehospodárne, neefektívne
 a neúčinné použitie

Ostatné kontrolné zistenia 53 98 120 21 622 4 063 1 108 317 232 123

34 2 6 3 6 17

6 728 14 210 14 500 28 710

14 14

Porušenie rozpočtovej disciplíny

Ich nehospodárne, neefektívne 
a neúčinné použitie

Ostatné kontrolné zistenia 10 336 10 336

 

Celková suma
iných prostr.
zo zahraničia

na financovanie
projektov na

zákl. medzinár. 
zmlúv, ktorými je 

SR viazaná
v tis. Sk

Celkový počet následných finančných kontrol 

Celková suma prostriedkov Európskych 
spoločenstiev kontrolovaných  
kontrolným orgánom v tis.Sk

Celkový počet kontrolných zistení  

Celková suma
prostriedkov
Európskych 

spoločenstiev
v tis. Sk

kvalifikovaných
ako

Prostr. 

Európ-

skych 

spoločen-

stiev

Iné
prostriedky

zo 
zahraničia 

na
financov.
projektov 

na 
základe

medzinár.
zmlúv, 
ktorými 

 je
Slovenská 
republika 
viazaná 

Celkový počet následných finančných kontrol  

Celková suma iných prostriedkov zo zahraničia 
na financovanie projektov na základe 

medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, 
 kontrolovaných kontrolným orgánom v tis. Sk 

Celkový počet kontrolných zistení 
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