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1. Obce 

 

V roku 2010 zabezpečovali obce financovanie samosprávnych kompetencií  

predovšetkým z vlastných daňových a nedaňových príjmov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu 

z príslušných kapitol štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) boli financované kompetencie 

preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou 

životného prostredia, ako aj realizácia projektov spolufinancovaných z prostriedkov 

Európskej únie. Niektoré špecifické úlohy a individuálne potreby obcí boli financované 

formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná 

správa. 

   V bežných rozpočtoch obcí schválených mestskými a obecnými zastupiteľstvami sa 

očakávali príjmy v sume 2 592 943,0 tis. eur, výdavky 2 485 978,0 tis. eur a prebytok 

106 965,0 tis. eur. Počas roka 2010 boli príjmy bežného rozpočtu upravené na sumu 

2 699 616,0 tis. eur, výdavky 2 650 633,0 tis. eur a prebytok v sume 48 983,0 tis. eur. 

Skutočné bežné príjmy dosiahli sumu 2 664 385,0 tis. eur a výdavky 2 577 978,0 tis. eur, 

prebytok bol 86 407,0 tis. eur. 

V schválených kapitálových rozpočtoch sa očakávali príjmy v sume            

1 024 228,0 tis. eur, výdavky 1 388 358,0 tis. eur a schodok 364 130,0 tis. eur. Zmenami 

počas roka bol upravený rozpočet kapitálových príjmov na sumu 963 436,0 tis. eur, výdavkov 

1 514 086,0 tis. eur a schodok vo výške 550 650,0 tis. eur.  V skutočnosti boli dosiahnuté 

kapitálové príjmy v sume 622 648,0 tis. eur, výdavky 1 105 384,0 tis. eur, schodok    

482 736,0 tis. eur. 

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

v schválených rozpočtoch v príjmovej časti získať 438 771,0 tis. eur, výdavkové finančné 

operácie sa očakávali v sume 134 847,0 tis. eur a prebytok 303 924,0 tis. eur. Zmenou            

v priebehu roka 2010 boli upravené príjmové finančné operácie na sumu 800 559,0 tis. eur, 

výdavkové finančné operácie 211 286,0 tis. eur a prebytok 589 273,0 tis. eur. Skutočné 

príjmové finančné operácie boli dosiahnuté v sume 728 630,0 tis. eur, výdavkové v sume  

209 293,0 tis. eur, prebytok finančných operácií bol  519 337,0 tis. eur. 

Celkové príjmy rozpočtov obcí sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 

4 055 942,0 tis. eur, v upravených rozpočtoch vo výške 4 463 611,0 tis. eur, v skutočnosti 

dosiahli 4 015 663,0 tis. eur. Výdavky sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 

4 009 183,0 tis. eur, v upravených rozpočtoch 4 376 005,0 tis. eur a v skutočnosti sa 
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realizovalo 3 892 655,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 sa skutočne dosiahnuté celkové 

príjmy obcí zvýšili o 257 329,0 tis. eur a celkové výdavky o 350 025,0 tis. eur. Súvisí to 

predovšetkým so zvýšením bežných a kapitálových grantov a transferov, nedaňových príjmov, 

ale najmä príjmových finančných operácií. Išlo predovšetkým o nárast prevodov prostriedkov 

z peňažných fondov obcí, zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov a o nárast 

prijatých tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci. Na druhej strane 

však došlo v príjmovej časti rozpočtov obcí k poklesu daňových príjmov, a to podielu           

na výnose dane z príjmov fyzických osôb. 

Obce vo svojich schválených rozpočtoch na rok 2010 predpokladali v rámci 

rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 46 759,0 tis. eur, po vylúčení finančných 

operácií predpokladali schodok vo výške 257 165,0 tis. eur. V upravených rozpočtoch 

predpokladali obce prebytok vo výške 87 606,0 tis. eur, vylúčením finančných operácií 

predpokladali schodok vo výške 501 667,0 tis. eur. 

Hospodárenie obcí za rok 2010 skončilo prebytkom 123 008,0 tis. eur. Po vylúčení 

príjmových finančných operácií vo výške 728 630,0 tis. eur a výdavkových finančných 

operácií vo výške 209 293,0 tis. eur, predstavujú príjmy 3 287 033 tis. eur a výdavky 

3 683 362,0 tis. eur. Rozpočtové hospodárenie obcí po vylúčení finančných operácií skončilo 

so schodkom 396 329,0 tis. eur. Po započítaní zmien stavu záväzkov (nárast o 129 149,0 tis. 

eur), pohľadávok (pokles o 16 038,0 tis. eur) a ostatných úprav – obstaranie kapitálových 

aktív lízingom v sume 438,0 tis. eur, skončilo rozpočtové hospodárenie obcí v metodike ESA 

95 so schodkom vo výške  541 954,0 tis. eur. 

Hodnotenie rozpočtového hospodárenia obcí sa vykonáva nadväzne na finančné 

výkazy FIN 1-04 k 31.12.2010. Tieto finančné výkazy za rok 2010 nepredložilo 9 obcí, 

ktorých výsledky hospodárenia nie sú zahrnuté do celkového hodnotenia.  

 

1.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí 

 

Z rozpočtov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu bolo do rozpočtov obcí 

poskytnutých 1 245 341,8 tis. eur vo forme bežných a kapitálových grantov a transferov, 

z toho bežné granty a transfery 820 159,0 tis. eur a kapitálové granty a transfery 425 182,8 tis. 

eur. V porovnaní s rokom 2009 je to viac o 210 737,2 tis. eur. 

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 boli poskytnuté v sume 

866 888,2 tis. eur (oproti roku 2009 viac o 85 066,0 tis. eur), z toho bežné granty a transfery 

764 409,0 tis. eur a kapitálové granty a transfery 104 479,2 tis. eur. Tieto granty a transfery 
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boli určené na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (základné školy, 

matričná činnosť, stavebné konanie, činnosti na úseku dopravy a iné), na ostatné činnosti 

zabezpečované obcami v rámci ich samosprávnej pôsobnosti, napr. na podporu regionálneho 

rozvoja, cestovného ruchu, rozvoja bývania, obnovy infraštruktúry a pod.. Zároveň boli 

poskytnuté obciam z jednotlivých kapitol aj finančné prostriedky na financovanie spoločných 

projektov v rámci EÚ. Do rozpočtov obcí bola poskytnutá celková suma grantov a transferov 

z jednotlivých rozpočtových kapitol v nasledovnom členení: 

        v tis. eur 

 
Kapitola 

 

Granty a transfery poskytnuté 
obciam 

celkom 
z toho: 

kód zdroja 111 

Úrad vlády SR 11 154,3 10 822,4 

Ministerstvo vnútra SR 36 338,9 36 338,9 

Ministerstvo životného prostredia SR 60 982,1 15 398,7 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 665 911,2 656 320,6 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 21 196,3 14 074,4 

Ministerstvo kultúry SR 2 378,0 2 378,0 

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 48 998,8 27 841,6 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 174 856,2 81,2 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 104 760,1 17 264,8 

Ministerstvo dopravy, výstavby a region. rozvoja SR 1 451,2 1 451,2 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 378,1 0 

Všeobecná pokladničná správa 116 936,6 84 916,4 

Spolu 1 245 341,8 866 888,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa boli pre obce schválené dotácie zo štátneho 

rozpočtu v celkovej sume 113 500,9 tis. eur, z toho 107 187,4 tis. eur na bežné výdavky 

a 6 313,5 tis. eur na kapitálové výdavky. Rozpočtovými opatreniami sa pôvodne schválená 

suma dotácií zvýšila o 3 876,6 tis. eur, z toho o 1 105,8 tis. eur na bežné výdavky a                 

o 2 770,8 tis. eur na kapitálové výdavky na 117 377,5 tis. eur. Dotácie boli poskytnuté 

na financovanie zariadení sociálnych služieb, na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, 

na projekty z rezervy vlády a pre mesto Tisovec, na vykrytie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2010 (uznesenia vlády č. 260/2010 a č. 724/2010), na účel vyplývajúci 

z informácie o výsledkoch monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
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službách za rok 2009 a za obdobie 1. polroka 2010 (uznesenia vlády č. 100/2010, č. 144/2010 

a č. 861/2010) a pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou              

po 1. 7. 2002 (uznesenia vlády č. 203/2010 a 218/2010). V skutočnosti boli obciam               

zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa poskytnuté finančné 

prostriedky v celkovej sume 117 377,5 tis. eur, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu 

v nasledovnom členení: 

               v tis. eur 

  Sociálne zabezpečenie vrátane uznesení vlády č. 203/2010 a č. 218/2010 32 522,7 

Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2 024,8 

Riešenie projektov z rezervy vlády 5 823,0 

Kompenzačná dotácia – uznesenia vlády č. 260/2010 a č. 724/2010 72 500,0 

Dotácia – uznesenia vlády č. 100/2010, č. 144/2010 a č. 861/2010 4 417,0 

Projekt pre mesto Tisovec 90,0 

Spolu 117 377,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Do 31. 12. 2010 obce vrátili na výdavkový účet ministerstva 440,9 tis. eur ako 

nepoužité prostriedky v roku, v ktorom boli poskytnuté. Skutočné čerpanie finančných 

prostriedkov oproti upravenému rozpočtu predstavuje 99,62 %. 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z celkového výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb, je príjmom rozpočtov obcí 70,3 %. Podľa finančných výkazov obcí 

k 31.12.2010 je vykazovaná suma 995 163,2 tis. eur, ktorá bola poskytnutá do rozpočtov obcí 

z výnosu tejto dane (9 obcí nepredložilo finančné výkazy). V skutočnosti však bol vykonaný 

prevod do rozpočtov obcí daňovými úradmi vo výške 995 641,1 tis. eur. 

 

1.2. Príjmy rozpočtov obcí 

 

a) Príjmy bežného rozpočtu 

 

Schválený rozpočet príjmov  bežného rozpočtu na rok 2010 bol vo výške     

2 592 943,0 tis. eur, počas roka 2010 bol obecnými zastupiteľstvami upravený na sumu 

2 699 616,0 tis. eur. V skutočnosti dosiahli obce príjmy bežného rozpočtu vo výške 

2 664 385,0 tis. eur (plnenie k upravenému rozpočtu na 98,7 %). V porovnaní s rokom 2009 

poklesli príjmy bežného rozpočtu o 142 043,0 tis. eur. Príjmy bežného rozpočtu podľa 

ekonomickej klasifikácie v roku 2010 boli splnené nasledovne:   
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Daňové príjmy -  z úhrnných daňových príjmov bežného rozpočtu tvoril vykázaný 

podiel na dani z príjmov fyzických osôb sumu 995 163,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu 

plnenie na 93,2 %). Z miestnych daní a poplatkov sa na plnení daňových príjmov podieľali - 

daň z nehnuteľností vo výške 266 284,0 tis. eur (101,7 %), dane na tovary a služby    

160 413,0 tis. eur (99,7 % ) a  sankcie uložené v daňovom konaní v sume 67,0 tis. eur. 

Rozpočtový zámer celkových daňových príjmov k upravenému rozpočtu sa splnil na 95,4 %. 

V porovnaní so skutočnosťou roku 2009 bol u daňových príjmov pokles o 198 379,0 tis. eur 

predovšetkým z dôvodu poklesu výnosu dane z príjmov fyzických osôb (o 211 604,0 tis. eur) 

v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a legislatívnych úprav v daňovej oblasti. 

 Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu obce vykázali v sume 327 185,0 tis. eur, čím sa 

rozpočtový zámer prekročil o 2,3 %. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli k 

upravenému rozpočtu splnené na 100,1 % (skutočnosť 141 231,0 tis. eur),  

z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb 101,8 % (skutočnosť        

138 847,0 tis. eur), príjmy z úrokov z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, 

návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio 98,2 % (skutočnosť 3 197,0 tis. eur) a iné 

nedaňové príjmy 112,5 % (skutočnosť 43 910,0 tis. eur). Oproti predchádzajúcemu roku 2009 

u nedaňových príjmov došlo k nárastu o 12 940,0 tis. eur takmer vo všetkých kategóriách 

nedaňových príjmov. 

 Z celkových prijatých bežných grantov a transferov 915 273,0 tis. eur (k upravenému 

rozpočtu plnenie na 103,0 %)  pripadá 902 601,0 tis. eur na tuzemské bežné granty a transfery 

a 12 672,0 tis. eur na zahraničné bežné granty a transfery. Oproti skutočnosti roku 2009 došlo 

k nárastu bežných grantov a transferov o 43 396,0 tis. eur. 

  

           b) Príjmy kapitálového rozpočtu 

Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený obecnými zastupiteľstvami na rok 2010 

vo výške 1 024 228,0 tis. eur, počas roka bol upravený na sumu 963 436,0 tis. eur, 

v skutočnosti boli dosiahnuté kapitálové príjmy vo výške 622 648,0 tis. eur, čo predstavuje 

plnenie na 64,6 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2009 došlo k nárastu kapitálových 

príjmov o 246 412,0 tis. eur, a to vo všetkých kategóriách  nedaňových kapitálových príjmoch 

a v tuzemských a v zahraničných grantoch a transferoch. 
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1.3. Výdavky rozpočtov obcí 

 

           a) Výdavky bežného rozpočtu 

. Výdavky bežného rozpočtu obcí boli schválené vo výške 2 485 978,0 tis. eur a počas 

roka došlo k ich úprave na sumu 2 650 633,0 tis. eur. V skutočnosti boli vynaložené výdavky 

bežného rozpočtu vo výške 2 577 978,0 tis. eur, čo je plnenie na 97,3 % k upravenému 

rozpočtu. Oproti roku 2009 došlo k nárastu bežných výdavkov o 34 168,0 tis. eur. 

Z celkových  výdavkov bežného rozpočtu vynaložili obce na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné vyrovnania 923 382,0 tis. eur (plnenie na 98,7 % upraveného rozpočtu) a    

na poistné a príspevok do poisťovní  324 205,0 tis. eur (plnenie na 98,5 % upraveného 

rozpočtu). Osobné výdavky zamestnancov obcí a ich rozpočtových organizácií (mzdy 

a odvody) tvoria  48,4 % výdavkov bežného rozpočtu obcí. Oproti roku 2009 došlo 

u osobných výdavkov k nárastu o 38 361,0 tis. eur.           

 Na tovary a služby smerovalo takmer 36,7 % z bežného rozpočtu výdavkov 

(skutočnosť 946 539,0 tis. eur, plnenie na 95,2 %), a to na cestovné náhrady 4 407,0 tis. eur 

(88,1 %), na poplatky za energie, vodu a komunikácie 217 154,0 tis. eur (93,8 %), na materiál 

125 560,0 tis. eur (97,5 %), dopravné 18 488,0 tis. eur (94,3 %), rutinnú a štandardnú údržbu 

158 860,0 tis. eur (92,4 %), nájomné 8 552,0 tis. eur (100,9 %) a ostatné služby         

413 518,0 tis. eur (96,5 %). V porovnaní s rokom 2009 došlo k poklesu výdavkov na tovary 

a služby o 1 945,0 tis. eur. 

Výdavky na bežné transfery dosiahli 361 199,0 tis. eur (plnenie k upravenému 

rozpočtu na 98,3 %). Z uvedenej sumy 137 312,0 tis. eur (plnenie k upravenému rozpočtu 

96,2 %) sú transfery v rámci verejnej správy, 104 352,0 tis. eur (95,7 %) predstavujú bežné 

transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v rámci verejnej správy,   

119 262,0 tis. eur (103,4 %) tvoria transfery nefinančným subjektom a transfery 

príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedených 

ŠÚ SR, 10,0 tis. eur (71,4 %) náklady na likvidáciu akciových spoločností a 263,0 tis. eur 

(99,2 %) bežné transfery do zahraničia. Oproti roku 2009 došlo k nárastu bežných transferov 

o 903,0 tis. eur. 

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

finančnými výpomocami obce použili 22 653,0 tis. eur (91,8 % z upraveného rozpočtu), 

z toho na splácanie úrokov v tuzemsku 21 621,0 tis. eur (91,1 %), do zahraničia 11,0 tis. eur 

(52,4 %) a na ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou 

1 021,0 tis. eur (111,3 %).   
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Hospodárenie bežného rozpočtu obcí skončilo s  prebytkom vo výške 86 407,0 tis. eur, 

oproti roku 2009 došlo k poklesu prebytku bežného rozpočtu o 176 211,0 tis. eur. 

 

b) Výdavky kapitálového rozpočtu 

Výdavky kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 1 388 358,0 tis. eur a počas 

roka došlo k ich úprave na sumu 1 514 086,0 tis. eur. V skutočnosti boli vynaložené výdavky 

kapitálového rozpočtu vo výške 1 105 384,0 tis. eur, čo je plnenie na 73,0 % k upravenému 

rozpočtu. Oproti roku 2009 došlo k nárastu týchto výdavkov o 245 215,0 tis. eur. 

Z realizovaných kapitálových výdavkov smerovalo 1 035 694,0 tis. eur (71,8 % 

z upraveného rozpočtu) na obstarávanie kapitálových aktív a 69 690,0 tis. eur (96,1 %)         

na kapitálové transfery. 

V rámci výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív obce vynaložili na realizáciu 

nových stavieb a technického zhodnotenia existujúcich objektov takmer 89,7 % celkových 

výdavkov na kapitálové aktíva,  t.j. 928 928,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu plnenie          

na   71,6 %). Na nákup pozemkov a nehmotných aktív sa vynaložilo 16 504,0 tis. eur (plnenie 

na 71,4 %), na nákup budov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

a dopravných prostriedkov 60 192,0 tis. eur (78,0 %), na prípravnú a projektovú 

dokumentáciu 26 614,0 tis. eur (68,3 %) a na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení 

a ostatné kapitálové výdavky 3 456,0 tis. eur (60,4 %). 

Kapitálové transfery sumou 69 690,0 tis. eur (plnenie k upravenému rozpočtu 96,1 %) 

tvoria 6,3 % z celkových kapitálových výdavkov, ktoré boli použité najmä na kapitálové 

transfery subjektom v rámci verejnej správy (58 391,0 tis. eur, plnenie na 97,0 %) a v tejto 

kategórii smerovali prevažne príspevkovým organizáciám (55 292,0 tis. eur, plnenie             

na 97,3 %), ďalej jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (997,0 tis. eur, plnenie     

na 68,7 %), nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 

správe (9 750,0 tis. eur, plnenie na 95,7 %). V kapitálových transferoch oproti roku 2009 

došlo k poklesu o 28 971,0 tis. eur.   

Hospodárenie kapitálového rozpočtu sa skončilo so schodkom 482 736,0 tis. eur. 

V porovnaní s rokom 2009 sa schodok kapitálového rozpočtu znížil o 1 197,0 tis. eur, pričom 

u príjmov bol zaznamenaný nárast o 246 412,0 tis. eur a u výdavkov o 245 215,0 tis. eur.   
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1.4 Výdavky rozpočtov obcí podľa funkčnej klasifikácie 

 

 Súhrnný prehľad výdavkov obcí podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

(vrátane výdavkových finančných operácií) poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke: 

   v tis. eur 

Ć. Názov oddielu 
Skutočnosť 

2009 
Skutočnosť 

2010 

Rozdiel 
2010-
2009 

Podiel 
z celk. výd. 

v % 

Pomer 
v % 

2010/2009 

01 Všeobecné verejné služby 798 028,0 904 492,1 106 464,1 23,2 113,3 

02 Obrana 504,2 1 632,7 1 128,5 0,0 232,8 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 52 665,3 61 365,6 8 700,3 1,6 116,5 

04 Ekonomická oblasť 387 459,5 417 074,2 29 614,7 10,7 107,6 

05 Ochrana životného prostredia 264 244,5 299 663,1 35 418,6 7,7 113,4 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 406 824,3 455 134,7 48 310,4 11,7 111,9 

07 Zdravotníctvo 7 422,6 8 085,5 662,9 0,2 108,9 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 252 321,3 285 452,9 33 131,6 7,3 113,1 

09 Vzdelávanie 1 249 972,7 1 325 186,3 75 213,6 34,0 106,0 

10 Sociálne zabezpečenie 123 187,8 134 568,5 11 380,7 3,5 109,2 

 S p o l u 3 542 630,2 3 892 655,6 350 025,4 100,0 109,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

01 – Všeobecné verejné služby - prevažná  časť výdavkov (904 492,1 tis. eur) sa 

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

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

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

všeobecnej verejnej služby. V tomto oddieli sa najviac výdavkov vynaložilo na činnosť 

obecných a mestských úradov v sume 699 467,3 tis. eur. 

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

(1 632,7 tis. eur), oproti roku 2009 došlo k nárastu o 1 128,5 tis. eur. 

 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť - výdavky v sume 61 365,6 tis. eur sa použili     

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

na mestské a dobrovoľné požiarne zbory. 

V rámci oddielu 04 – Ekonomická oblasť (417 074,2 tis. eur) sa financovali najmä 

výdavky v oblasti dopravy (cestná doprava - mestská doprava, vodná doprava a  ostatné druhy 

dopravy). Na mestskú dopravu sa vynaložilo 295 346,9 tis. eur. V rámci oddielu sa ďalej 

financovali činnosti na úseku poľnohospodárstva (4 518,4 tis. eur), lesníctva (2 377,5 tis. eur), 

cestovného ruchu (4 938,8 tis. eur) a ostatné činností spadajúce do tejto funkcie. 

Z celkových výdavkov (299 663,1 tis. eur) oddielu 05 – Ochrana životného prostredia 

sa financovali činnosti na úseku zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 

(218 709,5 tis. eur), na úseku prevádzky kanalizačných sústav vrátane čistenia odpadových 

vôd (50 803,7 tis. eur), v súvislosti so znižovaním a znečisťovaním ovzdušia (2 743,7 tis. eur), 
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ochrany prírody a krajiny (12 257, 9 tis. eur) a ochrany životného prostredia (15 140,7 tis. 

eur). 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť - z celkových výdavkov 455 134,7 tis. eur sa 

financovali potreby súvisiace s rozvojom bývania (114 649,1 tis. eur), s rozvojom obcí 

(209 081,7 tis. eur), so zásobovaním pitnou vodou 17 635,1 tis. eur, verejným osvetlením obcí 

(55 299,3 tis. eur) a v súvislosti s výskumom, vývojom, bývaním a občianskou vybavenosťou. 

 Z oddielu 07 – Zdravotníctvo (8 085,5 tis. eur) finančné prostriedky smerovali          

na obstaranie farmaceutických, zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok 

a vybavenia, na všeobecnú a na primárnu lekársku zdravotnú starostlivosť a záchrannú 

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

zdravotné služby v pôsobnosti obcí. 

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

285 452,9 tis. eur financovali rekreačné a športové služby (134 691,6 tis. eur), kultúrne služby 

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

zariadenia, knižnice, múzeá, galérie, pamiatková starostlivosť, národnostná kultúra) v sume 

122 418,5 tis. eur, náboženské a iné spoločenské služby (15 748.4 tis. eur) a ostatné kultúrne 

aktivity realizované obcami. 

V rámci výdavkov oddielu 09 – Vzdelávanie (1 325 186,3 tis. eur) obce financovali 

predškolskú výchovu (251 498,5 tis. eur), základné vzdelanie (822 568,1 tis. eur), ďalej obce 

financovali zariadenia pre záujmové vzdelávanie, centrá voľného času, jazykové školy, 

zariadenie pre celoživotné vzdelávanie, služby pridružené ku školám (služby v školstve, 

školské stravovanie, domovy mládeže, strediská služieb škole, zariadenia výchovného 

poradenstva) a ostatné výdavky súvisiace so vzdelávaním. 

 V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie obce vynaložili celkom 134 568,5 tis. eur, 

z ktorých boli financované nocľahárne, nízkoprahové denné centrá, nízkoprahové denné 

centrá pre deti a rodinu, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný 

stacionár, prepravná služba, odľahčovacia služba, sociálne poradenstvo, poskytovanie 

finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby               

pri úkonoch sebaobsluhy, poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (3 156,2 tis. eur) a ďalšie 

sociálne služby spadajúce do pôsobnosti obcí. 
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1.5. Finančné operácie obcí 

 

 Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obcí, ktorými sa vykonávajú prevody 

prostriedkov z peňažných fondov obcí a realizujú návratné zdroje financovania a ich 

splácanie. Príjmové finančné operácie dosiahli sumu 728 630,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie 

k upravenému rozpočtu 91,0 % a výdavkové finančné operácie sumu 209 293,0 tis. eur, 

k upravenému rozpočtu sa splnil rozpočtový zámer na 99,1 %. V porovnaní s rokom 2009 

došlo u príjmových finančných operácií k nárastu o 152 960,0 tis. eur a u výdavkových 

finančných operácií o 70 642,0 tis. eur. 

 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sú vykázané           

vo výške 292 370,0 tis. eur (plnenie k upravenému rozpočtu na 90,1 %), z toho zo splátok 

tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci (len istín) 

získali 1 520,0 tis. eur a z ostatných finančných operácií získali 290 850,0 tis. eur, z toho 

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavoval 86 742,0 tis. eur (v roku 2009 to 

bolo 54 773,0 tis. eur), prevod prostriedkov z peňažných fondov bol vykonaný v sume 

193 679,0 tis. eur (v roku 2009 to bolo 255 532,0 tis. eur) a v rámci iných príjmových 

finančných operácií získali obce prostriedky v sume 287,0 tis. eur. Obce prijali úvery            

za 436 260,0 tis. eur (plnenie k upravenému rozpočtu na 91,6 %), čo je oproti roku 2009 

nárast o 179 064,0 tis. eur. Išlo predovšetkým o tuzemské úvery (434 723,0 tis. eur, plnenie   

na 91,6 %), zo zahraničných úverov a pôžičiek bolo prijatých 1 537,0 tis. eur (96,8 %). 

Vo výdavkovej časti  použili obce finančné operácie v celkovej sume 209 293,0 tis. eur 

(plnenie na 99,1 % k upravenému rozpočtu), z toho na splácanie istín  190 682,0 tis. eur    

(97,0 %) a na nákup majetkových účastí, poskytnutie pôžičiek a ostatných výdavkových 

finančných operácii 18 611,0 tis. eur (125,9 %).   

 

1.6. Majetková a finančná pozícia obcí 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície obcí pozostáva z analýzy štruktúry ich majetku a ich 

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

vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti k 31. 12. 2010. V prvej fáze hodnotíme 

majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a  následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Údaje vykázané ako informácia o bezprostredne 

predchádzajúcom účtovnom období sa líšia v porovnaní s hodnoteným obdobím v roku 2009, 

pretože v roku 2010 predložil iný počet obcí svoje údaje. 



11 

 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku obcí poskytujú informácie o hodnote 

celkového majetku (v netto vyjadrení) v roku 2010 a 2009. Celkový majetok obcí v roku  

2010 vzrástol oproti roku 2009 o 970 496,4 tis. eur, pričom jednotlivé  položky  majetku 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

    v tis. eur 
Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 20 356,7 20 486,6 129,9 

dlhodobý hmotný majetok 9 370 692,4 10 288 810,9 918 118,5 

dlhodobý finančný majetok 1 666 856,9 1 658 968,1 -7 888,8 

zásoby 8 796,1 9 661,8 865,7 

pohľadávky(okrem zúčtovacích 
vzťahov v účtovej skupine 35) 

 
302 111,3 279 497,9 -22 613,4 

finančné účty 585 853,9 439 366,0 -146 487,9 

poskytnuté návratné FV 9 638,6 9 896,8 258,2 

časové rozlíšenie 42 071,8 13 405,2 -28 666,6 

Zdroj: Agregovaná súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

          

V súlade s novou metodikou účtovania platnou od 1. 1. 2008 sa v štruktúre aktív 

a pasív samosprávy vykazujú aj zúčtovacie vzťahy k iným subjektom verejnej správy, 

vyplývajúce z novej koncepcie účtovania transferov. Pohľadávky z tohto zúčtovania  k 31. 12. 

2010 dosiahli v obciach a rozpočtových organizáciách obcí  1 220 536,3 tis. eur.   

 Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške   

13 940 629,6 tis. eur   za rok 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  hmotný majetok 72,2 73,8 

dlhodobý finančný majetok 12,6 11,9 

finančné účty 4,5 3,2 

pohľadávky (okrem zúčtovacích vzťahov v účt. skupine 35) 2,3 2 

 Zdroj: Agregovaná súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

       

 Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na  62,5 %  a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  27,2 %.   

 

            Štruktúra vybraných pasív 
 

Absolútne hodnotové ukazovatele zdrojov financovania obcí poskytujú informácie 

o hodnote vybraných  pasív v roku 2010.  Celkové zdroje financovania obcí  v roku  2010 
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vzrástli oproti roku 2009 o 970 496,4 tis. eur, pričom jednotlivé položky zdrojov financovania   

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:     

       v tis. eur 
Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 9 155 074,0 9 259 138,1 104 064,1 

záväzky (okrem zúčt. vzťahov) 1 570 651,4 1 969 684,6 399 033,2 

časové rozlíšenie 1 690 976,8 2 092 187,9 401 211,1 

 Zdroj: Agregovaná súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
 

Ako je uvedené pri analýze štruktúry majetku, aj v pasívach obcí sa v súlade s novou 

metodikou účtovania platnou od 1. 1. 2008, vykazujú zúčtovacie vzťahy z transferov k iným 

subjektom verejnej správy. K 31. 12. 2010 záväzky z tohto zúčtovania v obciach 

a rozpočtových organizáciách obcí predstavovali  619 619,0 tis. eur. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej výške              

13 940 629,6 tis. eur je  za rok 2010 nasledovný: 

 

Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 70,6 66,4 

záväzky (okrem zúčtovacích vzťahov v účtovej skupine 35) 12,1 14,1 

časové rozlíšenie   13,0 15,0 

 Zdroj: Agregovaná súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

  

 

Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

 

Nová metodika účtovania v štátnej správe a samospráve vychádza z akruálneho 

princípu, pri ktorom sa transakcie vykazujú v období, ku ktorému sa vzťahujú, bez ohľadu   

na tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku hospodárenia vo všetkých typoch týchto 

účtovných jednotiek je jednotné, a to porovnaním výnosov a nákladov. Uvedené zmeny 

umožnili hodnotenie nákladov a výnosov, ktoré vychádza z agregovaných údajov za všetky 

obce vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti. 

 

Štruktúra nákladov 

Absolútne hodnotové ukazovatele nákladov obcí vrátane rozpočtových organizácií 

v ich pôsobnosti poskytujú informácie o celkovej výške jednotlivých druhov nákladov  v roku 

2010.  Za rok 2010 boli vykázané  náklady pred zúčtovaním dane z príjmu 3 675 573,5 tis. 

eur, z toho náklady za hlavnú činnosť 3 657 078,2 tis. eur a za podnikateľskú činnosť  

18 495,3 tis.  eur. 
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Celkové náklady pred zdanením v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 vzrástli      

o 76 236,3 tis. eur, pričom jednotlivé položky nákladov zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke: 

     v tis. eur 
Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 403 686,0 391 588,9 -12 097,1 

služby 526 499,0 551 096,1 24 597,1 

osobné náklady 1 301 593,6 1 344 695,6 43 102,0 

dane a poplatky 5 524,5 5 851,2 326,7 

ostatné prevádzkové náklady 138 880,2 136 744,9 -2 135,3 

odpisy, rezervy a opr. položky 
a zúčtovanie časového rozlíš. 453 221,2 426 848,8 -26 372,4 

finančné náklady 55 700,7 49 026,4 -6 674,3 

mimoriadne náklady 708,7 2 306,5 1 597,8 

náklady na transfery 
a náklady z odvodu príjmov 713 523,3 767 415,2 53 891,9 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

  

Najvyšší  medziročný nárast zaznamenali v roku 2010 náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov. Ide o transfery  poskytnuté  z rozpočtu obce rozpočtovým a príspevkovým 

organizáciám v pôsobnosti obcí, ostatným subjektom verejnej správy a taktiež  subjektom  

mimo verejnej správy. Poskytovanie týchto transferov vyplýva z výkonu  samosprávnych 

funkcií obcí v súlade s  platnou legislatívou. V tejto nákladovej skupine sa vykazujú aj 

náklady z odvodu príjmov, ktoré predstavujú predpis odvodu príjmov rozpočtových 

organizácií obcí do rozpočtu zriaďovateľa. 

Osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie 

a zákonné sociálne náklady dosiahli taktiež vyšší medziročný nárast. Toto zvýšenie bolo 

ovplyvnené aj zákonnou valorizáciou miezd. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek nákladov na ich celkovej výške          

3 675 573,5 tis. eur  pred zdanením  sa  za rok 2010  uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Náklady 2009 2010 

spotrebované nákupy 11,2 10,7 

služby 14,6 15,0 

osobné náklady 36,2 36,6 

odpisy, rezervy a opr. položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia 12,6 11,6 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 19,8 20,9 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
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Štruktúra výnosov 

 

Absolútne hodnotové ukazovatele výnosov obcí vrátane rozpočtových organizácií 

v ich pôsobnosti poskytujú informácie o celkovej výške jednotlivých druhov výnosov  v roku 

2010. Za rok 2010 boli vykázané v sume  3 598 953,4 tis. eur, z tohto objemu predstavujú 

výnosy za hlavnú činnosť  3 580 934,8 tis. eur a výnosy  za podnikateľskú činnosť 18 018,6 

tis. eur. 

Celkové výnosy v roku 2010 v  porovnaní  s  rokom  2009  klesli o 48 707,8 tis.  eur, 

pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:                

      v tis. eur 
Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

tržby za vlastné výkony a tovar 187 289,7 186 357,6 -932,1 

zmena stavu vnútroorganizačných zásob 40,7 2,8 -37,9 

aktivácia 2 496,0 2 922,0 426,0 

daňové výnosy a výnosy z poplatkov 1 685 969,2 1 480 923,9 -205 045,3 

ostatné prevádzkové výnosy 305 188,8 401 500,1 96 311,3 

zúčtovanie rezerv a  opravných položiek 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 55 998,8 60 243,8 4 245,0 

finančné výnosy 112 139,1 43 449,1 -68 690,0 

mimoriadne výnosy 5 427,6 10 795,7 5 368,1 

výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 1 293 111,3 1 412 758,4 119 647,1 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

  

Najvyšší nárast v  porovnaní s predchádzajúcim obdobím dosiahli v obciach 

a v rozpočtových organizáciách zriadených obcou výnosy z transferov a  rozpočtových 

príjmov. Výrazný medziročný pokles zaznamenali daňové a colné výnosy a výnosy                 

z poplatkov.   

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek výnosov  na ich celkovej výške          

3 598 953,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Výnosy 2009 2010 

tržby za vlastné výkony a tovar 5,1 5,2 

daňové výnosy a výnosy z poplatkov 46,2 41,1 

výnosy z prevádzkovej činnosti   8,4 11,2 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov   35,4 39,3 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
 

 V roku 2010  bola zúčtovaná  daň z príjmov v čiastke 441,3 tis. eur a záporný 

výsledok hospodárenia obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti po zdanení 

predstavoval 77 061,4 tis. eur.   
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                                                                               Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov obcí za rok 2010                                                       Tabuľka č. 1 
                                                                                                                              ( v tis. eur) 
 

 Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
2010 

Skutočnosť 
2010-2009 

% k 
upr.rozp. 

index 
2010/200 

I. Beţný rozpočet - príjmy        

DAŇOVÉ PRÍJMY 1 620 306 1 588 916 1 491 129 1421 927 -198 379 95,4 0,9 

      Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 206 767 1 170 103 1 068 209 995 163 -211 604 93,2 0,8 

      Daň z príjmov fyzickej osoby                          1206 767 1 170 103 1 068 209 995 163 -211 604 93,2 0,8 

        

     Dane z majetku                                                                              254 814 255 868 261 948 266 284 1 470 101,7 1,0 

      v tom:                                                                       

              Daň z nehnuteľností                                                                       254 814 255 868 261 948 266 284 11 470 101,7 1,0 

             v tom:        

              - z pozemkov                                                            68 994 74 60 74 391 71 140 2 146 95,6 1,0 

              - zo stavieb 174 441 169 457 176 904 183 410 8 969 103,7 1,1 

              - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 11 379 11 806 10 653 11 734 355 110,1 1,0 

        

      Dane za tovary a sluţby                                      158 655 162 945 160 962 160 413 1 758 99,7 1,0 

      v tom:                                                                     

              Dane za špecifické služby                                    158 102 162 490 10 451 159 875 1 773 99,6 1,0 

              Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 453 375 445 489 36 109,9 1,1 

              Iné dane za tovary a služby 100 80 66 49 -51 74,2 0,5 

              Sankcie uložené v daňovom konaní a ... 7 0 10 67 -3 670,0 1,0 

        

NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                                                      314 245 286 358 319 783 327 185 12 940 102,3 1,0 

      Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                                                                                              132 371 131 477 141 080 141 231 8 860 100,1 1,1 

      v tom:        

              Príjmy z podnikania 7 597 5 052 7 583 7 335 -262 96,7 1,0 

              Príjmy z vlastníctva 124 774 126 425 133 497 133 896 9 122 100,3 1,1 

      Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                                    137 804 126 838 136 434 138 847 1 043 101,8 1,0 

      v tom:                                                                     

             Administratívne poplatky                                                                             37 587 35 445 35 731 31 536 -6 051 88,3 0,8 

             Pokuty, penále a iné sankcie 4 511 3 064 4 067 4 989 478 122,7 1,1 

             Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb 92 376 85 112 93 325 98 949 6 573 106,0 1,1 

             Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 3 330 3 217 3 311 3 373 43 101,9 1,0 

       Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, návratných finančných 
výpomocí, vkladov a áţio 

4 481 2 518 3 149 3 197 -1 284 101,5 0,7 

       z toho:        

              Z úverov a pôžičiek              54 34 433 573 519 132,3 10,6 

              Z vkladov 1 122 966 914 711 -411 77,8 0, 

              Z účtov finančného hospodárenia 437 486 410 375 -62 91,5 0,9 
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              Z termínovaných vkladov  2 772 1 016 1 233 1 369 -1 403 111,0 0,5 

              Z návratných finančných výpomocí 60 7 94 98 38 104,3 1,6 

              Ostatné platby 36 9 65 71 35 109,2 2,0 

       Úroky zo zahraničných úverov, pôţičiek, návratných finančných 
výpomocí a vkladov 

4 105 105 0 -4 0,0 0,0 

       Iné nedaňové príjmy                                                                                  39 585 25 420 39 015 43 910 4 325 112,5 1,1 

       v tom:                                                                     

             Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky 3 397 3 606 4 461 4 194 797 94,0 1,2 

             Ostatné príjmy 36 188 21 814 34 554 39 716 3 528 114,9 1,1 

             z toho:        

                    - z odvodu 1 898 558 1 853 2 082 184 112,4 1,1 

                    - z dobropisov 4 444 1 985 4 836 6 792 2 348 140,4 1,5 

                    - z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier 9 265 7 860 8 473 8 839 -426 104,3 1,0 

        

        

GRANTY A TRANSFERY                                                         871 877 717 669 888 704 915 273 43 396 103,0 1,0 

     Tuzemské beţné granty a transfery                                                     868 591 705 539 871 924 902 601 34 010 103,5 1,0 

     z toho:                                                                     

              Granty                                                                                           14 708 5 347 11 236 13 327 -1 381 118,6 0,9 

              Transfery v rámci verejnej správy                                                                                            853 763 700 188 860 599 889 119 35 356 103,3 1,0 

              Transfery subjektom nezaradeným vo VS v reg. organizácii vedenom 
ŠÚ SR                                                                                           

120 4 89 155 35 174,2 1,3 

      Zahraničné granty (bežné) 390 357 886 807 417 91,1 2,1 

      Zahraničné transfery (bežné) 2 896 11 773 15 894 11 865 8 969 74,7 4,1 

        

PRÍJMY BEŢNÉHO ROZPOČTU 2 806 428 2 592 943 2 699 616 2 664 385 -142 043 98,7 0,9 

        

I. Beţný rozpočet - výdavky        

        

BEŹNÉ VÝDAVKY 2 543 810 2 485 978 2 650 633 2 577 978 34 168 97,3 1,0 

      Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 894 721 903 858 935 687 923 382 28 661 98,7 1,0 

      Poistné a príspevok do poisťovní                        314 505 317 465 329 097 324 205 9 700 98,5 1,0 

      Tovary a sluţby                                                                             948 484 888 496 993 886 946 539 -1 945 95,2 1,0 

      z toho:                                                                  

               Cestovné náhrady                                                                                    4 789 4 751 5 003 4 407 -382 88,1 0,9 

               Energie, voda a komunikácie                                                                    235 280 229 956 231 629 217 154 -18 126 93,8 0,9 

               Materiál  121 929 105 294 128 820 125 560 3 631 97,5 1,0 

               Dopravné 17 391 18 161 19 612 18 488 1 097 94,3 1,1 

               Rutinná a štandardná údržba 168 726 146 411 171 870 158 860 -9 866 92,4 0,9 

               Nájomné za nájom 7 683 8 284 8 478 8 552 869 100,9 1,1 

               Služby 392 686 375 639 428 474 413 518 20 832 96,5 1,1 

       Beţné transfery                                                                                       360 296 350 834 367 292 361 199 903 98,3 1,0 
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       z toho:                                                                        

               Transfery v rámci verejnej správy 146 137 138 565 142 709 137 312 -8 825 96,2 0,9 

                                                            - príspevkovej organizácií                                                                   96 102 93 618 99 333 93 477 -2 625 94,1 1,0 

                                                            - rozpočtovej organizácií  10 884 12 726 5 834 6 264 -4 620 107,4 0,6 

                                                             – ostatné 39 151 32 221 37 542 37 571 -1 580 100,1 1,0 

               Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 92 890 98 079 109 011 104 352 11 462 95,7 1,1 

                z toho:        

                         - obč. združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 23 048 25 069 25 846 23 868 820 92,3 1,0 

                         - nezisk. org. poskyt. všeob. prospešné služby 10 929 10 850 13 880 11 983 1 054 86,3 1,1 

                         - ostatné 58 913 62 160 69 285 68 501 9 588 98,9 1,2 

                Transf. nefin.sub. a transf. prísp.org. nezar. vo VS                                121 220 113 913 115 293 119 262 -1 958 103,4 1,0 

Náklady na likvidáciu št. podnikov a akciových spoločností 10 14 14 10 0 71,4 1,0 

Bežné transfery do zahraničia 39 263 265 263 224 99,2 6,7 

       Splác. úrok. a ost. platby súvis.s úver., pôţ. a návrat. fin. výp. a fin. 
prenájmom                                            

25 804 25 325 24 671 22 653 -3 151 91,8 0,9 

       Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                     24 587 24 82 23 3 21 621 -2 966 1,1 0,9 

       Splácanie úrokov do zahraničia                                                                      21 21 21 11 -10 52,4 0,5 

       Ostatné platby súvis. s úverom, pôžičkou a návrat. fin. výpomocou a fin.     
prenájmom                         

1 19 472 917 1 021 -175 111,3 0,9 

        

VÝDAVKY BEŢNÉHO ROZPOČTU 2 543 810 2 485 978 2 650 633 2 577 978 34 168 97,3 1,0 

        

ÚČTOVNÝ  PREBYTOK  (+)  SCHODOK (-) BEŢNÉHO ROZPOČTU                                 262 18 106 965 48 983 86 407 -176 211 76,4 0,3 
 

 

II. Kapitálový rozpočet - príjmy        

        

      Kapitálové príjmy                                                                                     100 015 164 421 136 897 112 120 12 105 81,9 1,1 

      z toho:                                                                     

              Príjem z predaja kapitálových aktív                                         37 171 50 783 56 782 40 846 3 675 71,9 1,1 

              Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                              60 596 109 737 77 006 68 133 7 537 88,5 1,1 

              Ďalšie kapitálové príjmy 2 248 3 901 3 109 3 141 893 101,0 1,4 

      Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                                      265 472 803 792 776 147 480 675 215 203 61,9 1,8 

      z toho:                                                                     

                Granty 27 364 127 782 97 839 45 096 17 732 46,1 1,6 

                Transfery v rámci verejnej správy 237 997 675 877 678 174 435 266 197 269 64,2 1,8 

                v tom:        

                        - zo št. rozpočtu 194 695 569 608 594 425 373 371 178 676 62,8 1,9 

                        - z FNM 37 113 130 29 -8 22,3 0,8 

                        - z rozpočtu VÚC 839 2 250 2 308 1 277 438 55,3 1,5 

                        - od ostatných subjektov verejnej správy 547 2 409 3 025 3 727 3 180 123,2 6,8 

                        - ost. podpoložky 41 879 101 497 78 286 56 862 14 983 72,6 1,4 
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      Transfery subjektom nezarad. vo VS v reg. org. vedenom ŠÚ SR                                                                                                      111 133 134 313 202 233,6 2,8 

      Zahraničné granty (kapitálové) 2 444 3 775 4 061 2 926 482 72,1 1,2 

      Zahraničné transfery (kapitálové) 8 305 52 240 46 331 26 927 18 622 58,1 3,2 

        

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 376 236 1 024 228 963 436 622 648 246 412 64,6 1,7 

        

II. Kapitálový rozpočet - výdavky        

        

      Obstarávanie kapitálových aktív                                                             761 508 1 319 545 1 441 579 1 035 694 274 186 71,8 1,4 

      v tom:        

              Nákup pozemkov a nehmotných aktív 30 221 18 408 23 104 16 504 -13 717 71,4 0,5 

              Nákup budov, objektov alebo ich častí 16 155 12 505 24 335 22 448 6 293 92,2 1,4 

              Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 18 729 21 640 27 110 19 743 1 014 72,8 1,1 

              Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                                                      10 427 18 622 25 686 18 001 7 574 70,1 1,7 

              Prípravná a projektová dokumentácia 43 223 50 991 38 974 26 614 -16 609 68,3 0,6 

              Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 639 118 1 192 793 1 296 650 928 928 289 810 71,6 1,5 

              Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 1 954 4 073 5 016 2 829 875 56,4 1,4 

              Ostatné kapitálové výdavky 1 681 513 704 627 -1 054 89,1 0,4 

       Kapitálové transfery                                                                               98 661 68 813 72 507 69 690 -28 971 96,1 0,7 

       v tom:        

             Kapitálové transfery v rámci VS 55 088 51 838 60 227 58 391 3 303 97,0 1,1 

                                                         - príspevkovej organizácii 50 908 49 252 56 840 55 292 4 384 97,3 1,1 

                                                         - rozpočtovej organizácii 472 431 178 10 -462 5,6 0,0 

                                                         - ostatným subjektom VS 216 100 176 168 -48 95,5 0,8 

                                                         - ost. podpoložky 3 492 2 055 3 033 2 921 -571 96,3 0,8 

            Kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 1 843 899 1 452 997 -846 68,7 0,5 

            KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v registri org. vedenom ŠÚ SR 41 730 16 076 10 189 9 750 -31 980 95,7 0,2 

            Kapitálové transfery do zahraničia 0 0 639 552 552 86,4 0,0 

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 860 169 1 388 358 1 514 086 1 105 384 245 215 73,0 1,3 

ÚČTOVNÝ PREBYTOK  (+),  SCHODOK  (-)   KAPITÁL. ROZPOČTU                                   -483 933 -364 130 -550 650 -482 736 1 197 87,7 1,0 

 

 

III. Finančné operácie - príjmy        

        

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI 318 474 189 993 324 463 292 370 -26 104 90,1 0,9 

        zo splátok tuzem. úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí (len istín) 1 412 1 115 2 221 1 520 108 68,4 1,1 

        z ostatných finančných operácií 317 062 188 878 322 242 290 850 -26 212 90,3 0,9 

        z toho:         

                 - zostatok prostr. z predch. rokov 54 773 43 765 85 562 86 742 31 969 101,4 1,6 

                 - prevod prostr. z peňažných fondov 255 532 143 188 227 726 193 679 -61 853 85,0 0,8 

                 - iné príjmové finančné operácie 429 288 479 287 -142 59,9 0,7 
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PRIJATÉ ÚVERY, POŢIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI                                                                            257 196 248 778 476 096 436 260 179 064 91,6 1,7 

      z toho:        

              Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                                                                       257 144 247 912 474 508 434 723 177 579 91,6 1,7 

              Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 52 866 1 588 1 537 1 485 96,8 29,6 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - príjmy 575 670 438 771 800 559 728 630 152 960 91,0 1,3 

        

III. Finančné operácie - výdavky        

VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI        

Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost. výd. operácie 20 188 5 173 14 785 18 611 -1 577 125,9 0,9 

Splácanie istín 118 463 129 674 196 501 190 682 72 219 97,0 1,6 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - výdavky 138 651 134 847 211 286 209 293 70 642 99,1 1,5 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - SALDO 437 019 303 924 589 273 519 337 82 318 88,1 1,2 

 

C E L K O V É   P R  Í J  M Y       S P O L U 3 758 334 4 055 942 4 463 611 4 015 663 257 329 90,0 1,1 

 C E L K O V É   V Ý D A V K Y     S P O L U                                                           3 542 630 4 009 183 4 376 005 3 892 655 350 025 89,0 1,1 

        

ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŢNÉHO ROZPOĆTU 
KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ  

       

215 704 46 759 87 606 123 008 -92 696 140,4 0,6 

PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA OBCÍ  
PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ -221 315 -257 165 -501 667 -396 329 -175 014 79,0 1,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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                                                                                                       Agregovaná súvaha obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok 2010                                                                 Tabuľka č. 2 
                                                                                                                                                                            (v tis. eur) 

AKTÍVA č.r. 
Beţné účtovné obdobie Bezprostr. predch. 

 účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto 

Neobeţný majetok 002 15 883 807 3 915 541 11 968 266 11 057 906 

    Dlhodobý nehmotný majetok 003 54 626 34 139 20 487 20 357 

   Dlhodobý hmotný majetok 011 14 129 837 3 841 026 10 288 811 9 370 692 

    Dlhodobý finančný majetok 024 1 699 344 40 376 1 658 968 1 666 857 

         z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 025 571 439 26 360 545 079 594 577 

                     podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 026 95 928 1 129 94 799 77 936 

Obeţný majetok 033 2 023 933 64 974 1 958 959 1 870 155 

     Zásoby  034 9 689 27 9 662 8 796 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 1 220 536 0 1 220 536 963 755 

     Dlhodobé pohľadávky 048 11 188 1 358 9 830 10 024 

         z toho: odberatelia  049 760 68 692 334 

                     iné pohľadávky 59 5 161 388 4 773 4 665 

     Krátkodobé pohľadávky 060 332 766 63 098 269 668 292 087 

         z toho: odberatelia  061 7 248 2 774 4 474 5 990 

                     pohľadávky z  nedaňových príjmov obcí a Vyšších územných celkov           
                     a RO zriadených obcou a vyšším územným celkom 068 130 997 29 291 101 706 89 706 

                     pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC 069 70 420 26 258 44 162 41 875 

     Finančné účty  085 439 367 1 439 366 585 854 

         z toho: bankové účty 088+089 435 195 1 435 194 581 832 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 10 387 490 9 897 9 639 

    Časové rozlíšenie 110 13 405 0 13 405 42 072 

    Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o lu   17 921 145 3980 515 13 940 630 12 970 133 
 

 

P A S Í V A č.r. 
Beţné                                 

účtovné obdobie 
Bezprostr. predch. 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 9 259 138 9 155 074 

     Oceňovacie rozdiely 117 22 369 84 252 

     Fondy 120 8 118 24 398 

     Výsledok hospodárenia 123 9 228 651 9 046 424 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 -77 061 47 421 

Záväzky 126 2 589 304 2 124 082 

     Rezervy  127 77 029 62 524 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 619 619 553 431 

     Dlhodobé záväzky  140 653 641 565 389 

          z toho:  záväzky z nájmu 145 2 263 3 481 

                        iné záväzky 149 15 049 4 907 

                        vydané dlhopisy dlhodobé 150 0 0 

     Krátkodobé záväzky  151 448 584 329 538 

         z toho : dodávatelia  152 235 376 128 017 

     Bankové úvery a výpomoci 173 790 431 613 200 

         z toho:  bankové úvery dlhodobé 174 607 963 482 503 

                       bežné bankové úvery 175 137 687 82 195 

                       prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS  178+179 40 800 47 551 

Časové rozlíšenie 180 2 092 188 1 690 977 

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

 V l a s t n é   i m a n i e   a   z á v ä z k y   s p o l u  13 940 630 12 970 133 

         Zdroj: DataCentrum 
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                 Agregovaný výkaz ziskov a strát obcí vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok 2010                                      Tabuľka č. 3 
                                                                                     ( v tis. eur) 

Náklady č.r. 
Beţné účtovné obdobie  

 
Bezprostredne predchádz. 

  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

účtovné obdobie 

Spotrebované nákupy 001 383 608 7 981 391 589 403 686 

    z toho: spotreba materiálu 002 203 423 3 601 207 024 200 322 

               spotreba energie 003 178 943 2 024 180 967 199 455 

               predaný tovar 005 511 2 327 2 838 2 690 

Služby 006 547 438 3 658 551 096 526 499 

Osobné náklady 011 1 340 842 3 853 1 344 695 1 301 594 

    z toho: mzdové náklady 012 976 903 2 911 979 814 951 113 

               zákonné sociálne poistenie 013 318 627 807 319 434 309 561 

               zákonné sociálne náklady 015 37 504 118 37 622 33 144 

Dane a poplatky 017 5 501 350 5 851 5 524 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 136 270 475 136 745 138 880 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

029 424 795 2 054 426 849 453 221 

    z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 328 419 1 686 330 105 312 983 

               rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 95 230 368 95 598 134 262 

Finančné náklady 040 48 904 123 49 027 55 701 

Mimoriadne náklady 049 2 305 1 2 306 709 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 767 415 0 767 415 713 523 

    z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov  063 653 0 653 393 

N á k l a d y   c e l k o m  3 657 078 18 495 3 675 573 3 599 337 

 

Výnosy č.r. 
Beţné účtovné obdobie  

 
Bezprostredne predchádz. 

  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 169 864 16 494 186 358 187 290 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 -9 12 3 41 

Aktivácia 074 2 768 154 2 922 2 496 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 1 480 786 138 1 480 924 1 685 969 

   z toho: daňové výnosy samosprávy 081 1 299 658 118 1 299 776 1 500 518 

              výnosy z poplatkov 082 181 128 20 181 148 185 451 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 400 858 642 401 500 305 189 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

090 59 920 324 60 244 55 999 

Finančné výnosy 100 43 438 11 43 449 112 139 

Mimoriadne výnosy 109 10 776 19 10 795 5 427 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

114 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

124 1 412 534 224 1 412 758 1 293 111 

V ý n o s y   c e l k o m   3 580 935 18 018 3 598 953 3 647 661 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -76 143 -477 -76 620 48 324 

Daň z príjmov 136+137 384 57 441 903 

V ý s l e d o k    h o s p o d á r e n i a    p o    z d a n e n í 138 -76 527 -534 -77 061 47 421 

Zdroj: DataCentrum 
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               Celkový prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2010                             Tabuľka č. 4 

                                   (v tis. eur) 

 

 
Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu 

    

I. PRÍJMY spolu  181 647 198 632 198 963 100,2 

 A.  Daňové príjmy 0 0 0 0,0 

 B.  Nedaňové príjmy 34 242 35 408 39 204 110,7 

 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 7 877 7 821 7 269 92,9 

 2.  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 25 680 26 653 30 270 113,6 

3.  Kapitálové príjmy 0 0 281 0,0 

4.  Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio 23 24 18 75,0 

5.  Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0 

6.  Iné nedaňové príjmy 662 910 1 366 150,1 

 C.  Granty a transfery 145 931 161 161 155 535 96,5 

 1. Tuzemské bežné granty a transfery 98 710 101 689 99 186 97,5 

 2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 47 214 59 472 56 309 94,7 

 3. Zahraničné granty 0 0 29 0,0 

4. Zahraničné transfery  7 0 11 0,0 

 D.  Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 1 474 2 063 4 224 204,8 

 1. Príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a náv. fin. výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

2. Príjmy zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a náv. fin. výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

3. Príjmy z ostatných finančných operácií 1 474 2 063 4 224 204,8 

 E.  Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

II. VÝDAVKY spolu 183 147 199 495 199 294 99,9 

 A.  Beţné výdavky 136 590 140 557 140 263 99,8 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 47 923 48 149 45 767 95,1 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  17 745 17 875 18 476 103,4 

3. Tovary a služby 70 546 74 080 75 519 101,9 

4. Bežné transfery 299 364 385 105,8 

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr. fin. výp.a fin. prenájmom 77 89 116 130,3 

 B.  Kapitálové výdavky  46 099 58 436 58 591 100,3 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 46 099 58 436 58 591 100,3 

2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0 

 C. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 458 502 440 87,6 

1. Úvery, pôžičky, náv.fin.výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 91 91 16 17,6 

2. Splácanie istín 367 411 424 103,2 

 I.-II.  Prebytok (+), schodok (-)  -1 500 -863 -331 38,4 

Zdroj: DataCentrum 
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                                                                                                                                                                                                                                                               Tabuľka č. 5 
 

                                                                         Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2010 
                                                                                                                              (v tis. eur) 

 

 

P A S Í V A č.r. 
Beţné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 23 564 23 046 

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0 

     Fondy 120 3 362 2 172 

     Výsledok hospodárenia 123 20 202 20 874 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 612 575 

Záväzky 126 640 768 547 485 

     Rezervy  127 6 112 6 039 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 596 862 518 596 

     Dlhodobé záväzky  140 2 010 1 533 

          z toho:   záväzky z nájmu 145 590 693 

                         iné záväzky 149 130 249 

     Krátkodobé záväzky  151 35 297 20 751 

         z toho : dodávatelia  152 21 862 6 955 

     Bankové úvery a výpomoci 173 487 566 

         z toho:  bankové úvery dlhodobé 174 99 168 

                       bežné bankové úvery 175 0 12 

                       prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS 178+179 75 67 

Časové rozlíšenie 180 14 244 13 207 

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

   V l a s t n é   i m a n i e   a   z á v ä z k y   s p o l u  678 576 583 738 

 Zdroj: DataCentrum 

 
 

A K T Í V A 

 
 

č.r. 

 
                          Beţné účtovné obdobie 

 Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  Brutto Korekcia Netto  

Neobeţný majetok 002 870 652 224 916 645 736 547 745 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 1 026 713 313 280 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 869 560 224 203 645 357 547 399 

     Dlhodobý finančný majetok 024 66 0 66 66 

Obeţný majetok 033 33 718 1 517 32 201 34 815 

     Zásoby  034 2 379 12 2 367 2 658 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 83 0 83 164 

     Dlhodobé pohľadávky 048 1 928 168 1 760 2 361 

         z toho: odberatelia  049 1 266 148 1 118 1 426 

                      iné pohľadávky 059 514 20 494 792 

     Krátkodobé pohľadávky 060 9 672 1 337 8 335 8 426 

          z toho: odberatelia  061 4 106 884 3 222 3 781 

     Finančné účty  085 19 656 0 19 656 21 206 

         z toho: bankové účty 088+089 19 124 0 19 124 20 707 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 0 0 0 0 

    Časové rozlíšenie 110 639 0 639 1 178 

     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u  905 009 226 433 678 576 583 738 
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                              Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2010 

  
                                   (v tis. eur) 

   
Tabuľka č. 6 

  

Náklady č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Spolu  

Spotrebované nákupy 001 31 853 4 841 36 694 38 459 

    z toho: spotreba materiálu 002 14 348 2 642 16 990 16 657 

               spotreba energie 003 16 885 1 203 18 088 20 158 

               predaný tovar 005 233 925 1 158 1 155 

Služby 006 31 369 3 575 34 944 34 344 

Osobné náklady 011 67 984 6 446 74 430 72 637 

    z toho: mzdové náklady 012 48 536 4 638 53 174 51 839 

               zákonné sociálne poistenie 013 15 926 1 498 17 424 17 008 

               zákonné sociálne náklady 015 3 165 280 3 445 3 361 

Dane a poplatky 017 780 245 1 025 828 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 3 170 615 3 785 13 767 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

029 22 855 1 668 24 523 20 292 

    z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 20 086 984 21 070 17 681 

               rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 2 769 684 3 453 2 611 

Finančné náklady 040 941 123 1 064 1 152 

Mimoriadne náklady 049 333 29 362 108 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 30 0 30 30 

N á k l a d y   c e l k o m  159 315 17 542 176 857 181 617 

 

Výnosy č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Spolu  

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 31 587 16 739 48 326 47 074 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 -55 1 -54 2 

Aktivácia 074 368 61 429 898 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 6 1 7 6 

   z toho: výnosy z poplatkov 082 6 1 7 6 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 4 131 1 058 5 189 5 963 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

090 2 072 173 2 245 2 049 

Finančné výnosy 100 123 29 152 186 

Mimoriadne výnosy 109 74 27 101 1 290 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

114 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

124 120 968 342 121 310 124 986 

V ý n o s y   c e l k o m   159 274 18 431 177 705 182 454 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -41 889 848 837 

Daň z príjmov 136+137 79 157 236 262 

V ý s l e d o k    h o s p o d á r e n i a    p o    z d a n e n í 138 -120 732 612 575 

 Zdroj: DataCentrum 
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2. Vyššie územné celky 

 

Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“), zabezpečovali financovanie samosprávnych 

kompetencií  v roku 2010 predovšetkým z daňových príjmov a z príjmov z vlastného 

hospodárenia VÚC ako aj činností rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti. 

Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financovali 

kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, úlohy spojené 

s regionálnym rozvojom, ochranou životného prostredia, ako aj realizácia projektov 

spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. Z kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa poskytnuté dotácie na financovanie niektorých špecifických 

úloh spadajúcich do pôsobnosti VÚC na základe uznesení vlády SR. 

  Bežné rozpočty VÚC schválené zastupiteľstvami predpokladali príjmy v sume 

973 911,0 tis. eur, výdavky 955 955,0 tis. eur a prebytok 17 956,0 tis. eur. Počas roka 2010 

boli príjmy bežného rozpočtu upravené na sumu 971 880,0 tis. eur, výdavky 977 352,0 tis. eur 

a schodok v sume 5 472,0 tis. eur. Skutočné bežné príjmy dosiahli sumu 961 732,0 tis. eur 

a výdavky 942 183,0 tis. eur, prebytok dosiahol 19 549,0 tis. eur. 

V schválených kapitálových rozpočtoch VÚC rozpočtovali príjmy 92 816,0 tis. eur, 

výdavky 202 353,0 tis. eur a schodok 109 537,0 tis. eur. Zmenami počas roka bol upravený 

rozpočet kapitálových príjmov na sumu 138 211,0 tis. eur, výdavkov 250 867,0 tis. eur 

a schodok 112 656,0 tis. eur. V skutočnosti boli dosiahnuté kapitálové príjmy v sume 67 816,0 

tis. eur, výdavky 108 882,0 tis. eur, schodok 41 066,0 tis. eur.   

 Súčasťou rozpočtov VÚC sú aj finančné operácie, v rámci ktorých VÚC predpokladali 

v schválených rozpočtoch príjmových finančných operácií získať 101 520,0 tis. 

eur, výdavkové finančné operácie sa očakávali v sume 9 939,0 tis. eur. Zmenou v priebehu 

roka 2010 boli upravené príjmové finančné operácie na sumu 138 531,0 tis. eur, výdavkové 

finančné operácie 18 293,0 tis. eur. Skutočné príjmové finančné operácie boli dosiahnuté 

v sume 93 503,0 tis. eur, výdavkové v sume  18 229,0 tis. eur, prebytok finančných operácií 

bol  75 274,0 tis. eur. 

 Celkové príjmy rozpočtov VÚC sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 

1 168 247,0 tis. eur, v upravených rozpočtoch vo výške 1 248 622,0 tis. eur a v skutočnosti 

dosiahli 1 123 051,0 tis. eur. Výdavky sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 

1 168 247,0 tis. eur, v upravených rozpočtoch 1 246 512,0 tis. eur a v skutočnosti sa 

realizovalo 1 069 294,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 sa skutočne dosiahnuté celkové 
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príjmy VÚC za rok 2010 znížili o 55 735,0 tis. eur a celkové výdavky o 65 209,0 tis. eur. 

Súvisí to najmä s poklesom daňových príjmov o 77 865,0 tis. eur, z toho z podielu výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb o 70 657,0 tis. eur a dane z motorových vozidiel         

o 7 208,0 tis. eur, nedaňových príjmov o 331,0 tis. eur a príjmových finančných operácií 

o 50 821,0 tis. eur. Na druhej strane došlo k nárastu bežných aj kapitálových grantov a 

transferov o 73 282,0 tis. eur. 

VÚC vo svojich schválených rozpočtoch na rok 2010 predpokladali vyrovnané 

rozpočtové hospodárenie, po vylúčení finančných operácií predpokladali schodok vo výške 

91 581,0 tis. eur. V upravených rozpočtoch predpokladali VÚC účtovný prebytok vo výške 

2 110,0 tis. eur, vylúčením finančných operácií predpokladali schodok vo výške 118 128,0 tis. 

eur. 

Hospodárenie VÚC za rok 2010 skončilo prebytkom 53 757,0 tis. eur. Po vylúčení 

príjmových finančných operácií vo výške 93 503,0 tis. eur a výdavkových finančných 

operácií vo výške 18 229,0 tis. eur predstavujú príjmy 1 029 548,0 tis. eur a výdavky 

1 051 065,0 tis. eur. Rozpočtové hospodárenie VÚC po vylúčení finančných operácií  

skončilo  so  schodkom 21 517,0 tis. eur. Po  započítaní  zmien  stavu   záväzkov (nárast    

o 13 617,0 tis. eur), pohľadávok (nárast o 6 737,0 tis. eur), časového rozlíšenia výnosu dane 

z motorových vozidiel (2 793,0 tis. eur) a ostatných úprav súvisiacich s preklasifikovaním 

výdavku na splátku dodávateľského úveru (4 262,0 tis. eur), obstaranie kapitálových aktív 

prostredníctvom dodávateľského úveru (2 394,0 tis. eur), preklasifikovanie príjmu na splátku 

poskytnutej návratnej finančnej výpomoci (23,0 tis. eur) a odpustenie poskytnutej návratnej 

finančnej výpomoci (1 399,0 tis. eur) skončilo rozpočtové hospodárenie VÚC v metodike 

ESA 95 so schodkom vo výške 25 158,0 tis. eur.   

 

2.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a rozpočtov VÚC 

 

Celková suma poskytnutých grantov a transferov – bežných aj kapitálových 

z jednotlivých kapitol do rozpočtov VÚC bola vykázaná v sume 495 348,6 tis. eur, čo je 

o 66 317,5 tis. eur viac ako v roku 2009. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu s kódom 

zdroja 111 boli poskytnuté z jednotlivých kapitol v sume 449 232,8 tis. eur (oproti roku 2009 

je to viac o 37 123 tis. eur), ktoré boli určené na financovanie kompetencií preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku školstva a na niektoré činnosti zabezpečované VÚC v rámci 

ich samosprávnej pôsobnosti. Zároveň boli poskytnuté VÚC z jednotlivých kapitol aj 
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finančné prostriedky na financovanie spoločných projektov v rámci EÚ. Do rozpočtov VÚC 

bola poskytnutá celková suma grantov a transferov z jednotlivých rozpočtových kapitol takto: 

                  v tis. eur 

 
Kapitola 

 

Granty a transfery poskytnuté VÚC 

celkom 
z toho: 

kód zdroja 111 

Úrad vlády SR 1 168,7 1 168,7 

Ministerstvo vnútra SR 40,1 7,4 

Ministerstvo financií SR 15,7 0 

Ministerstvo životného prostredia 1 004,9 0 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 410 030,2 401 463,6 

Ministerstvo zdravotníctva SR 446,4 0 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 566,4 1 196,4 

Ministerstvo kultúry SR 2 451,9 2 451,9 

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 40,1 0 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16 471,2 0 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 19 168,2 0 

Všeobecná pokladničná správa 42 944,8 42 944,8 

Spolu 495 348,6 449 232,8 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli poskytnuté finančné prostriedky VÚC 

v celkovej sume 43 167,9 tis. eur, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu v nasledovnom členení: 

 v tis. eur 

Sociálne zabezpečenie – uznesenia vlády č. 203/2010 a č. 218/2010 6 400,0 

Riešenie projektov z rezervy vlády 1 929,0 

Kompenzačná dotácia – uznesenie vlády č. 724/2010 13 200,0 

Dotácia – uznesenia vlády č. 100/2010, č. 144/2010 a č. 861/2010 2 573,0 

Ochrana životného prostredia – uznesenia vlády č. 198/2010 
a č.834/2010 

19 065,9 

Spolu 43 167,9 

       Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Do 31. 12. 2010 vyššie územné celky vrátili na výdavkový účet ministerstva         

223,1 tis. eur ako nepoužité prostriedky v roku, v ktorom boli poskytnuté. Skutočné čerpanie 

finančných prostriedkov oproti upravenému rozpočtu predstavuje 99,48 %. 
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Podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z celkového výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb je príjmom rozpočtov VÚC 23,5 %. Podľa finančných výkazov k 31.12.2010 

je vykazovaná suma 332 824,6 tis. eur, ktorá bola poskytnutá do rozpočtov VÚC z výnosu 

tejto dane. Vykazovaná suma sa rovná vykonanému prevodu do rozpočtov VÚC daňovými 

úradmi. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku                

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je výnos dane z motorových vozidiel 

v plnom rozsahu príjmom rozpočtov VÚC. Prevod tejto dane podľa finančných výkazov bol 

vo výške 118 607,4 tis. eur, ktorý sa rovná vykonanému prevodu tejto dane do rozpočtov 

VÚC daňovými úradmi. 

 

2.2. Príjmy rozpočtov VÚC 

 

a) Príjmy bežného rozpočtu 

Schválený rozpočet príjmov bežného rozpočtu na rok 2010 bol vo výške        

973 911,0 tis. eur, ktorý bol počas roka upravený na sumu 971 880,0 tis. eur. V skutočnosti 

dosiahli VÚC príjmy bežného rozpočtu vo výške 961 732,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 

2009 poklesli príjmy bežného rozpočtu o 48 921,0 tis. eur. Plnenie príjmov bežného rozpočtu 

podľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné: 

Daňové príjmy - v roku 2010 do rozpočtov VÚC smerovali celkové daňové príjmy 

v sume 451 432,0 tis. eur (plnenie na 97,5 % upraveného rozpočtu), z toho výnos dane 

z príjmov fyzických osôb vo výške 332 825,0 tis. eur ( plnenie k upravenému rozpočtu         

na 96,9 %) a daň z motorových vozidiel vo výške 118 607,0 tis. eur ( plnenie na 99,3 %). 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo u daňových príjmov k poklesu             

o 77 865,0 tis. eur, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 70 657,0 tis. eur a z dane 

z motorových vozidiel o 7 208,0 tis. eur. 

Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu dosiahli sumu 65 190,0 tis. eur, k upravenému 

rozpočtu boli splnené na 109,2 %. Oproti roku 2009 je zaznamenaný ich nárast          

o 4 933,0 tis. eur, a to v príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku, z administratívnych 

poplatkov a iných poplatkov a platieb, ale došlo k poklesu príjmov z úrokov z tuzemských 

a zahraničných úverov, finančného hospodárenia a vkladov a iných nedaňových príjmov. 

V kategórii nedaňových príjmov sú zahrnuté: 
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- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 851,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu 

boli splnené na 114,4 %). Tieto príjmy boli dosiahnuté z prenájmu majetku vo vlastníctve 

VÚC a z podnikania, 

- administratívne a iné poplatky a platby 51 863,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu je 

plnenie na 104,8 %). Ide najmä o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych 

služieb za poskytované služby, platby za stravné, za ubytovacie služby,  poplatky a platby     

za zápisné a školné a z administratívnych poplatkov, 

- úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 331,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu 

je plnenie na 65,7 %), 

- iné nedaňové príjmy 5 145,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu je plnenie na 181,4 %). 

Ide o príjmy z náhrad poistného plnenia, vrátky, dobropisy, z refundácie a ostatné nedaňové 

príjmy. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo zahraničných grantov a transferov, boli VÚC 

poskytnuté bežné granty a transfery v sume 445 110,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu je 

plnenie na 99,1 %), z toho tuzemské bežné granty a transfery v sume 444 180,0 tis. eur 

a zahraničné bežné granty a transfery vo výške 930,0 tis.  eur. Oproti roku 2009 došlo v tejto 

kategórii bežných príjmov k nárastu o 24 011,0 tis. eur. 

 

b) Príjmy kapitálového rozpočtu 

Rozpočet kapitálových príjmov bol na rok 2010 schválený vo výške 92 816,0 tis. eur, 

ktorý bol počas roka upravený na sumu 138 211,0 tis. eur. V skutočnosti boli dosiahnuté 

príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 67 816,0 tis. eur (plnenie na 49,1 % k upravenému 

rozpočtu). Na plnení týchto príjmov sa podieľali nedaňové kapitálové príjmy v sume    

6 017,0 tis. eur (plnenie na 94,0 %), oproti roku 2009 došlo k zníženiu o 5 264,0 tis. eur, 

tuzemské kapitálové granty a transfery vo výške 61 190,0 tis. eur (plnenie 46,6 %) 

a zahraničné granty vo výške 609 tis. eur (plnenie na 100,0 %). Oproti roku 2009 došlo 

k nárastu príjmov kapitálového rozpočtu o 44 007,0 tis. eur. 

 

2.3. Výdavky rozpočtov VÚC 

 

a) Výdavky bežného rozpočtu 

Výdavky bežného rozpočtu boli schválené vo výške 955 955,0 tis. eur, ktoré boli 

počas roka upravené na sumu 977 352,0 tis. eur. V skutočnosti boli dosiahnuté výdavky 
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bežného rozpočtu vo výške 942 183,0 tis. eur, čo je plnenie na 96,4 % upraveného rozpočtu. 

Oproti roku 2009 došlo k ich poklesu o 24 148,0 tis. eur. 

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

a ostatných osobných vyrovnaní, na ktoré sa vyplatilo 254 687,0 tis. eur (plnenie na 99,1 % 

upraveného rozpočtu), na odvody do poistných fondov a príspevku zamestnávateľa do 

poisťovní smerovalo 90 210,0 tis. eur (98,6 % upraveného rozpočtu). Osobné výdavky 

zamestnancov VÚC a rozpočtových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (mzdy 

a odvody) tvoria 36,6 % výdavkov bežného rozpočtu VÚC. Oproti roku 2009 došlo k poklesu 

osobných výdavkov o 1 921,0 tis. eur. 

Na tovary a služby smerovalo 204 662,0 tis. eur (plnenie na 91,0 %), čo je takmer  

21,7 % bežného rozpočtu výdavkov, a to na cestovné náhrady 1 362,0 tis. eur (89,1 %), 

energie, vodu a komunikácie 44 638,0 tis. eur (96,2 %), materiál 43 235,0 tis. eur (95,3 %), 

dopravné 6 268,0 tis. eur (96,6 %), rutinnú a štandardnú údržbu 45 081,0 tis. eur (95,6 %), 

nájomné 2 437,0 tis. eur (92,3 %) a ostatné služby 61 641,0 tis. eur (81,8 %). V porovnaní 

s rokom 2009 je pokles výdavkov na tovary a služby o 18 643,0 tis. eur. 

V rámci bežných výdavkov poskytli VÚC bežné transfery 387 655,0 tis. eur (plnenie 

k upravenému rozpočtu na 97,6 % ), a to transfery subjektom v rámci sektora verejnej správy 

vo výške 242 424,0 tis. eur (97,7 %), ktoré smerovali napr. príspevkovým organizáciám 

241 336,1 tis. eur (98,2 %), rozpočtovým organizáciám 121,0 tis. eur (110,0 %), obci  755,0 

tis. eur (82,8 %). Ďalej boli poskytnuté bežné transfery jednotlivcom, neziskovým 

právnickým osobám v rámci verejnej správy v sume 42 046,0 (92,9 %), z toho napr.: 

občianskym združeniam a nadáciám 453,0 tis. eur (89,5 %), neziskovým organizáciám 

poskytujúcim všeobecne prospešné služby 29 190,0 tis. eur (91,6 %), nefinančným 

právnickým osobám 488,0 tis. eur (99,6 %) a na nemocenské dávky 901,0 tis. eur (106,8 %). 

Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným        

v sektore verejnej správy boli poskytnuté v sume 102 262,0 tis. eur (99,3 %). Ide 

predovšetkým o dotácie poskytnuté dopravcom – právnickým osobám, ktorí zabezpečujú 

výkony vo verejnom záujme, a to prepravu osôb v pravidelnej verejnej autobusovej doprave. 

Bežné transfery do zahraničia boli poskytnuté VÚC v sume 923,0 tis. eur (95,7 %). 

 Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi sa použilo 4 969,0 tis. eur 

(74,4 %). 

Hospodárenie bežného rozpočtu VÚC v roku 2010 skončilo s prebytkom         

19 549,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 došlo k poklesu prebytku hospodárenia bežného 

rozpočtu o 24 773,0 tis. eur. 
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b) Výdavky kapitálového rozpočtu 

 Výdavky kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 202 353,0 tis. eur a počas 

roka boli upravené na sumu 250 867,0 tis. eur. V skutočnosti boli vynaložené kapitálové 

výdavky vo výške 108 882,0 tis. eur, čo je plnenie na 43,4 % upraveného rozpočtu. Oproti 

roku 2009 došlo k poklesu týchto výdavkov o 50 004,0 tis. eur.   

Z realizovaných kapitálových výdavkov smerovalo na obstaranie kapitálových aktív 

95 801,0 tis. eur (41,1 % % z upraveného rozpočtu) a na kapitálové transfery 13 081,0 tis. eur 

(72,8 %).  

Z kapitálových výdavkov na obstaranie kapitálových aktív boli realizované 

predovšetkým nákupy pozemkov a nehmotných aktív v sume 1 158,0 tis. eur (k upravenému 

rozpočtu plnenie na 23,9 %), nákup budov, objektov alebo ich častí za 7,0 tis. eur (175,0 %), 

strojov, prístrojov, zariadení a techniky za 2 190,0 tis. eur (65,0 %), dopravných prostriedkov 

2 422,0 tis. eur (18,6 %), na prípravnú a projektovú dokumentáciu sa použilo 1 649,0 tis. eur 

(29,9 %), na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia sa použilo 88 223,0 tis. eur 

(43,2 %), na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení 122,0 tis. eur (77,7 %) a         

na ostatné kapitálové výdavky 30,0 tis. eur (1,8 %). 

Kapitálové transfery  poskytli VÚC v celkovej sume 13 081,0 tis. eur (72,8 % 

upraveného rozpočtu), a to subjektom v rámci verejnej správy v sume 11 503,0 tis. eur     

(70,6 %), ktoré smerovali najmä príspevkovým organizáciám v celkovej sume             

10 110,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu plnenie na 73,0 %) a navzájom medzi jednotlivými 

VÚC na plnenie spoločných projektov v sume 1 369,0 tis. eur (56,7 %), ďalej boli poskytnuté 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 133,0 tis. eur (95,7 %) a 

nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe 

v sume 1 445,0 tis. eur (93,5 %). 

Hospodárenie kapitálového rozpočtu sa skončilo so schodkom 41 066,0 tis. eur. 

V porovnaní s rokom 2009 sa schodok kapitálového rozpočtu znížil o 94 011,0 tis. eur. 

 

2.4. Výdavky rozpočtov VÚC podľa funkčnej klasifikácie 

 

Čerpanie výdavkov rozpočtov VÚC podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie 

(vrátane výdavkových finančných operácií) je uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

 



32 

 

                  v tis. eur 

Č. Názov oddielu Skutočnosť 
2009 

Skutočnosť 
2010 

Rozdiel 
2010-2009 

Podiel 
z celk. 
výd. 
v % 

Pomer 
v % 
2010/2009 

01 Všeobecné verejné služby 121 822,5 97 989,3 -23 833,2 9,2 80,4 

04 Ekonomická oblasť 230 262,6 242 992,9 12 730,3 22,7 105,5 

07 Zdravotníctvo 11 662,9 7 385,3 -4 277,6 0,7 63,3 

08 Rekreácia, kultúra a 
náboženstvo 

59 957,9 49 824,3 -10 133,6 4,7 83,1 

09 Vzdelávanie 511 038,8 488 916,8 -22 122,0 45,7 95,7 

10 Sociálne zabezpečenie 199 758,7 182 184,6 -17 574,1 17,0 91,2 

 S p o l u 1 134 503,4 1 069 293,2 -65 210,2 100,0 94,3 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

V oddieli 01 – Všeobecne verejné služby (97 989,3 tis. eur) sa realizovali výdavky 

súvisiace s činnosťou úradov samosprávnych krajov. Oproti roku 2009 došlo k poklesu 

o 23 833,2 tis. eur. Výdavky v tomto oddieli sa použili na vyplatenie mzdových prostriedkov 

zamestnancom úradov samosprávnych krajov, na odvody do poistných fondov a príspevku 

zamestnávateľa do poisťovní, na výdavky súvisiace s prevádzkou úradov samosprávnych 

krajov a s činnosťou poslancov a zastupiteľstiev, na poskytnutie bežných transferov,             

na splátky úrokov, na realizáciu výdavkov kapitálového charakteru a na splátky istín 

z prijatých úverov. 

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

242 992,9 tis. eur (nárast o 12 730,3 tis. eur). V tomto oddieli boli čerpané výdavky 

predovšetkým na úseku dopravy poskytnutím dotácií na náhradu straty dopravným 

spoločnostiam pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej 

doprave v sume 99 112,1 tis. eur (nárast o 23 663,2 tis. eur) a pri zabezpečovaní kompetencií 

na úseku cestného hospodárstva pri výstavbe, správe a údržbe ciest II. a III. triedy v sume 

116 246,6 tis. eur (pokles o 29 103,8 tis. eur). 

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

7 385,3 tis. eur na financovanie aktivít zdravotníckych zariadení v pôsobnosti VÚC. Oproti 

roku 2009 došlo k poklesu o 4 277,6 tis. eur. 

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

v celkovej sume 49 824,3 tis. eur (pokles o 10 133,6 tis. eur). Tieto výdavky boli smerované 

najmä na poskytnutie bežných a kapitálových transferov príspevkovým organizáciám – 

kultúrnym inštitúciám ( divadlá, knižnice, múzeá a galérie, klubové a špeciálne kultúrne 

zariadenia a ostatné kultúrne inštitúcie), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ako aj  

na športové aktivity zabezpečované VÚC. 

Najväčší objem výdavkov v rámci rozpočtu vyšších územných celkov z celkových 

výdavkoch tvoria výdavky v oddieli  09 – Vzdelávanie.  Spolu  ide o sumu 488 916,8 tis. eur 

a podiel na celkových výdavkoch VÚC predstavujú 45,7 % (pokles o 22 122,0 tis. eur). Tieto 
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výdavky sa vynaložili na činnosť stredných škôl a školských zariadení (stredné odborné 

učilištia, strediská praktického vyučovania, združené stredné školy, gymnázia, zariadenia 

školského stravovania, domovy mládeže, školy v prírode a pod.). V prevažnej miere 

kompetencie na úseku školstva boli financované z dotácií zo štátneho rozpočtu, a to ako 

prenesený výkon štátnej správy, ktorý bol financovaný z dotácií poskytnutých z kapitoly 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a samosprávne pôsobnosti z vlastných 

zdrojov VÚC. 

V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie sa na pôsobnosti poskytovaných sociálnych 

služieb vynaložilo spolu 182 184,6 tis. eur. Z prevádzkových výdavkov zariadení sociálnych 

služieb sú hradené jednak výdavky spojené s prevádzkou týchto zariadení (mzdy 

zamestnancom zariadení sociálnych služieb, odvodové povinnosti do poisťovní, energie, 

nájomné) a výdavky spojené s poskytovanými službami pre občanov, ktorí sú umiestnení 

v týchto zariadeniach (stravovanie, zdravotnícke potreby, hygienické potreby a ďalšie).   

V rámci bežných výdavkov poskytli VÚC zo svojich rozpočtov bežné transfery - finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby vo výške 28 923,6 tis. eur (pokles o 2 662,2 tis. eur). Súčasne boli poskytnuté aj 

transfery obciam,  iným VÚC alebo inému poskytovateľovi sociálnej služby založeného 

obcou alebo VÚC na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov na plnenie úloh spojených 

s poskytovaním sociálnych služieb za fyzické osoby. 

 

2.5.  Finančné operácie VÚC 

 

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

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

Príjmové finančné operácie dosiahli sumu 93 503,0 tis. eur, čo predstavuje 

k upravenému rozpočtu plnenie na 67,5 %. Oproti roku 2009 je zaznamenané zníženie 

príjmových finančných operácií o 50 821,0 tis. eur. Výdavkové finančné operácie dosiahli 

sumu 18 229,0 tis. eur, čo je k upravenému rozpočtu 99,7 % a v porovnaní s rokom 2009 to 

predstavuje zvýšenie o 8 943,0 tis. eur. 

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

sú vykázané vo výške 50 787,0 tis. eur (v porovnaní s upraveným rozpočtom plnenie            

na 73,1 %), z toho celú sumu získali z ostatných finančných operácií, v rámci ktorých bol 

vykonaný prevod zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 30 306,0 tis. eur 

(v roku 2009 to bolo 46 255,0 tis. eur), prevod prostriedkov z peňažných fondov         

20 419,0 tis. eur (v roku 2009 to bolo 32 588,0 tis. eur) a 62,0 tis. eur z iných príjmových 

finančných operácií (v roku 2009 to bolo 38,0 tis. eur). Oproti roku 2009 došlo k zníženiu 
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príjmov z transakcií s finančnými aktívami a pasívami o 28 127,0 tis. eur, z toho zo splátok 

tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci o 33,0 tis. eur, zo zostatku 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 15 949,0 tis. eur, z prevodov prostriedkov 

z peňažných fondov o 12 169,0 tis. eur, u iných príjmových finančných operácií došlo 

k nárastu o 24,0 tis. eur. VÚC prijali úvery v sume 42 716,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie 

k upravenému rozpočtu 61,8 %, z toho z tuzemských úverov v sume 33 488,0 tis. eur       

(55,9 %) a zo zahraničných úverov 9 228,0 tis. eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2009 

došlo k poklesu prijatých úverov o 22 694,0 tis. eur. 

Vo výdavkovej časti finančných operácií použili VÚC prostriedky v celkovej sume 

18 229,0 tis. eur, z toho na splácanie istín použili 13 900,0 tis. eur (k upravenému rozpočtu 

plnenie na 99,5 %) a na nákup majetkových účastí, poskytnuté pôžičky a návratné finančné 

výpomoci sumu 4 329,0 tis. eur (100,0 %). Oproti roku 2009 došlo k nárastu výdavkových 

finančných operácií o 8 943,0 tis. eur. 

 

2.6.  Majetková a finančná pozícia VÚC 

 

       Zhodnotenie majetkovej pozície VÚC pozostáva z analýzy štruktúry ich 

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

za všetky VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti k 31. 12. 2010. V prvej 

fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a  následne 

prostredníctvom pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch     

za rok 2009 vyplývajú zo zaokrúhľovania. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku VÚC poskytujú informácie o hodnote 

celkového majetku (v netto vyjadrení) za rok 2010. Celkový majetok VÚC v roku 2010 

vzrástol oproti roku 2009 o 52 497,0 tis. eur, pričom jednotlivé  položky majetku zaznamenali 

pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:     
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      v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 9 099,0 6 604,0 -2 495,0 

dlhodobý hmotný majetok 937 720,0 986 653,0 48 933,0 

dlhodobý finančný majetok 58 575,0 57 417,0 -1 158,0 

zásoby 11 688,0 9 942,0 -1 746,0 

pohľadávky(okrem zúčtovacích 
vzťahov v účtovej skupine 35) 37 022,0 38 231,0 1 209,0 

finančné účty 96 219,0 101 330,0 5 111,0 

poskytnuté návratné FV 820,0 3 132,0 2 312,0 

časové rozlíšenie 3 193,0 2 765,0 -428,0 

Zdroj: Agregovaná súvaha VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

 

 V súlade s novou metodikou účtovania platnou od 1. 1. 2008 sa v štruktúre aktív a 

pasív  

samosprávy vykazujú aj zúčtovacie vzťahy k iným subjektom verejnej správy, vyplývajúce 

z novej koncepcie účtovania transferov. Pohľadávky z tohto zúčtovania k 31. 12. 2010 

dosiahli vo VÚC a rozpočtových organizáciách VÚC  975 177,0 tis. eur. 

 Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku  na jeho  celkovej výške 

2 181 251,0  tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:   

 

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  hmotný majetok 44,1 45,2 

dlhodobý finančný majetok 2,8 2,6 

finančné účty 4,5 4,6 

pohľadávky (okrem zúčtovacích vzťahov v účtovej skupine 35) 1,7 1,8 

Zdroj: Agregovaná súvaha VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti   

   

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k  príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 74,7 %  a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 54,5 %.   

            Štruktúra vybraných pasív 

Absolútne hodnotové ukazovatele zdrojov financovania VÚC poskytujú  informácie 

o hodnote vybraných  pasív v roku 2010. Celkové zdroje financovania VÚC v roku  2010 

vzrástli oproti roku 2009 o 52 497,0 tis. eur, pričom jednotlivé položky zdrojov financovania   

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

     v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 981 784,0 917 962,0 -63 822,0 

záväzky (okrem zúčtovacích vzťahov) 495 329,0 537 634,0 42 305,0 

časové rozlíšenie 135 116,0 198 305,0 63 189,0 

Zdroj: Agregovaná súvaha VÚC  vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
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Ako je uvedené pri analýze štruktúry majetku, aj v pasívach VÚC sa v súlade s novou 

metodikou účtovania platnou od 1. 1. 2008, vykazujú zúčtovacie vzťahy z transferov k iným 

subjektom verejnej správy. K 31. 12. 2010 záväzky z tohto zúčtovania vo VÚC 

a rozpočtových organizáciách VÚC  predstavovali  527 350,0  tis. eur. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej výške 

2 181 251,0 tis. eur  za rok 2010  sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:    

 

Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 46,1 42,1 

záväzky (okrem zúčtovacích vzťahov v účtovej skupine 35) 23,3 24,6 

časové rozlíšenie   6,3 9,1 

Zdroj: Agregovaná  súvaha  VÚC  vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
  

            Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

Nová metodika účtovania v štátnej správe a samospráve vychádza z akruálneho 

princípu, pri ktorom sa transakcie vykazujú v období, ku ktorému sa vzťahujú, bez ohľadu    

na tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku hospodárenia vo všetkých typoch týchto 

účtovných jednotiek je jednotné, a to porovnaním výnosov a nákladov. Uvedené zmeny 

umožnili hodnotenie nákladov a výnosov, ktoré vychádza z agregovaných údajov za všetky 

VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti. 

            Štruktúra nákladov 

Absolútne hodnotové ukazovatele poskytujú informácie o výške celkových nákladov 

VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti. Náklady pred zúčtovaním dane 

z príjmu za rok 2010 činili 1 196 844,0 tis. eur, z toho náklady za hlavnú činnosť                    

1 192 093,0 tis. eur a za podnikateľskú činnosť 4 751,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 

náklady klesli o 41 875,0 tis. eur, pričom jednotlivé položky nákladov zaznamenali pohyby 

vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                            v  tis. eur  

Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 107 131,0 101 922,0 -5 209,0 

služby 103 723,0 95 124,0 -8 599,0 

osobné náklady 361 798,0 362 445,0 647,0 

dane a poplatky 1 349,0 1 512,0 163,0 

ostatné prevádzkové náklady 12 162,0 17 952,0 5 790,0 

odpisy, rezervy a opravné položky 
a zúčtovanie čas. rozlíšenia 86 426,0 92 920,0 6 494,0 

finančné náklady 13 492,0 8 018,0 -5 474,0 

mimoriadne náklady 151,0 86,0 -65,0 

náklady na transfery 
a náklady z odvodu príjmov 552 487,0 516 865,0 -35 622,0 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  VÚC vrátane  rozpočtových organizácií  v ich pôsobnosti 

 



37 

 

 Najvyššiu medziročnú zmenu zaznamenali náklady na transfery, ktoré tvoria transfery 

poskytnuté z rozpočtu VÚC rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v pôsobností VÚC, 

ostatným subjektom verejnej správy a taktiež subjektom mimo verejnej správy. V tejto 

nákladovej skupine sa vykazujú aj náklady z odvodu príjmov, ktoré predstavujú predpis 

odvodu príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Uvedené náklady budú 

však konsolidované v rámci konsolidovaných účtovných závierok VÚC v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002  Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  Náklady na odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie časového rozlíšenia 

spôsobil predovšetkým nárast opravných položiek z prevádzkovej činnosti z dôvodu 

dôslednej aplikácie novej metodiky účtovania v štátnej správe a samospráve. 

 Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek nákladov na ich celkovej výške   

1 196 844,0 tis. eur pred zdanením za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Náklady 2009 2010 

spotrebované nákupy 8,6 8,5 

služby 8,4 7,9 

osobné náklady 29,2 30,3 

odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia 7,0 7,8 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 44,6 43,2 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  VÚC  vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

 

Štruktúra výnosov 

Absolútne hodnotové ukazovatele poskytujú informácie o výške celkových výnosov 

VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti. Výnosy za rok 2010 dosiahli objem         

1 139 917,0 tis. eur, z toho výnosy z hlavnej činnosti 1 134 807,0  tis. eur a z podnikateľskej  

činnosti 5 110,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 celkové výnosy  klesli o 78 956,0 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

    v tis. eur 

Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

tržby za vlastné výkony a tovar 65 171,0 71 343,0 6 172,0 

zmena stavu vnútroorganizačných zásob -51,0 -48,0 3,0 

aktivácia 387,0 133,0 -254,0 

daňové výnosy a výnosy z poplatkov 536 568,0 451 809,0 -84 759,0 

ostatné prevádzkové výnosy 32 186,0 23 367,0 -8 819,0 

zúčtovanie rezerv a  opravných položiek 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 28 098,0 28 337,0 239,0 

finančné výnosy 1 535,0 637,0 -898,0 

mimoriadne výnosy 1 542,0 866,0 -676,0 

výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 553 437,0 563 473,0 10 036,0 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  VÚC vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 
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 Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali výnosy 

z transferov a rozpočtových príjmov, tieto budú však konsolidované v rámci konsolidovaných 

účtovných závierok vyšších územných celkov v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 

Z. z. v znení neskorších predpisov. Najvyšší medziročný pokles dosiahli daňové výnosy 

a výnosy z poplatkov. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek výnosov na ich celkovej výške 

1 139 917,0 za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Výnosy 2009 2010 

tržby za vlastné výkony a tovar 5,3 6,3 

daňové výnosy a výnosy z poplatkov 44,0 39,6 

výnosy z prevádzkovej činnosti   2,6 2,0 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov   45,4 49,4 

 Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát  VÚC  vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti 

  

 V roku 2010  bola zúčtovaná  daň z  príjmov v čiastke 94,0 tis. eur a účtovný 

výsledok hospodárenia VÚC a rozpočtových organizácií VÚC po zdanení za rok 2010 

predstavoval stratu  57 021,0 tis. eur. 
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                                                         Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov vyšších územných celkov za rok 2010                                                 Tabuľka č. 1 

                                                                                                                           (v tis. eur) 

 Skutočnosť 
k 31.12.2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 Skutočnosť 

2010-2009 
% 

k upr.rozp. 
Index 

2010/2009 

I. Beţný rozpočet - príjmy        

        

DAŇOVÉ PRÍJMY 529 297 504 142 462 880 451 432 -77 865 97,5 0,9 

      Dane z príjmov a kapitálového majetku 403 482 382 503 343 459 332 825 -70 657 96,9 0,8 

       Daň z príjmov fyzickej osoby                           403 482 382 503 343 459 332 825 -70 657 96,9 0,8 

        

      Dane za tovary a sluţby                                      125 815 121 639 119 421 118 607 -7 208 99,3 0,9 

      v tom:                                                                     

              Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon 
činnosti 

125 815 121 639 119 421 118 607 -7 208 99,3 0,9 

              v tom: daň z motorových vozidiel 125 815 121 639 119 421 118 607 -7 208 99,3 0,9 

        

        

NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                                                      60 257 54 391 59 679 65 190 4 933 109,2 1,1 

      Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                                                                                                5 953 6 564 6 865 7 851 1 898 114,4 1,3 

      v tom:        

              Príjmy z podnikania 7 0 3 7 0 233,3 1,0 

              Príjmy z vlastníctva 5 946 6 564 6 862 7 844 1 898 114,3 1,3 

      Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                                    47 537 45 761 49 474 51 863 4 326 104,8 1,1 

      v tom:                                                                     

             Administratívne poplatky                                                                             341 873 231 385 44 166,7 1,1 

             Pokuty, penále a iné sankcie 40 6 10 22 -18 220,0 0,6 

             Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a 
služieb 

47 154 44 880 49 231 51 454 4 300 104,5 1,1 

             Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 2 2 2 0 100,0 1,0 

       Úroky z tuz. úverov, pôţičiek, návrat. finanč. výpomocí, 
vkladov a áţio 

1 329 699 504 331 -998 65,7 0,2 

      z toho:        

              Z vkladov 223 231 130 93 -130 71,5 0,4 

              Z účtov finančného hospodárenia 285 165 118 99 -186 83,9 0,3 

              Z termínovaných vkladov  821 303 256 139 -682 54,3 0,2 

              Z návratných finančných výpomocí 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

              Ostatné platby 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

       Úroky zo zahr. úverov, pôţičiek, návratných finanč. 
výpomocí a vkladov 

0 0 0 0 0 0,0 0,0 

      Iné nedaňové príjmy                                                                                  5 438 1 367 2 836 5 145 -293 181,4 0,9 

      v tom:                                                                     
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             Vrátené neopr. použité alebo zadržané  finančné 
prostriedky 

26 2 9 11 -15 122,2 0,4 

             Ostatné príjmy 5 412 1 365 2 827 5 134 -278 181,6 0,9 

             z toho:        

                    - z náhrad poistného plnenia 234 69 156 320 86 205,1 1,4 

                    - z odvodu 8 0 0 0 -8 0,0 0,0 

                    - z dobropisov 538 131 640 913 375 142,7 1,7 

                    - vratky 2 912 505 1 214 1 826 -1 086 150,4 0,6 

                    - z refundácie 227 239 262 214 -13 81,7 0,9 

                    - iné 1 494 420 555 1 862 368 335,5 1,2 

        

GRANTY A TRANSFERY                                                         421 099 415 378 449 321 445 110 24 011 99,1 1,1 

     Tuzemské beţné granty a transfery                                                          420 199 415 023 448 507 444 180 23 981 99,0 1,1 

     z toho:                                                                     

              Granty                                                                                             3 840 1 391 3 884 4 248 408 109,4 1,1 

              Transfery  v rámci verejnej správy                                                                                            416 359 413 632 444 623 439 932 23 573 98,9 1,1 

              Transfery subj. nezarad. vo VS v reg.org.vedenom ŠÚ 
SR 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

     Zahraničné granty 340 0 254 254 -86 100,0 0,7 

     Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EÚ 560 355 560 676 116 120,7 1,2 

        

PRÍJMY BEŢNÉHO ROZPOČTU 1 010 653 973 911 971 880 961 732 -48 921 99,0 1,0 

        

I. Beţný rozpočet - výdavky        

        

BEŹNÉ VÝDAVKY        

      Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

256 032 255 208 257 003 254 687 -1 345 99,1 1,0 

      Poistné a príspevok do poisťovní                        90 786 90 840 91 487 90 210 -576 98,6 1,0 

      Tovary a sluţby                                                                             223 305 217 654 224 918 204 662 -18 643 91,0 0,9 

      z toho:                                                                     

               Cestovné náhrady                                                                                    1 363 1 295 1 529 1 362 -1 89,1 1,0 

               Energie, voda a komunikácie                                                                    49 211 50 146 46 422 44 638 -4 573 96,2 0,9 

               Materiál  46 409 36 381 45 344 43 235 -3 174 95,3 0,9 

               Dopravné 6 470 6 308 6 487 6 268 -202 96,6 1,0 

               Rutinná a štandardná údržba 54 676 36 868 47 160 45 081 -9 595 95,6 0,8 

               Nájomné za nájom 2 661 1 784 2 639 2 437 -224 92,3 0,9 

               Služby 62 515 84 872 75 337 61 641 -874 81,8 1,0 

       Beţné transfery                                                                                         388 844 383 415 397 267 387 655 -1 189 97,6 1,0 

       z toho:                                                                        

               Transfery v rámci verejnej správy 252 488 251 607 248 047 242 424 -10 064 97,7 1,0 

                                                    - príspevkovej organizácií                                                                   250 843 251 252 245 659 241 336 -9 507 98,2 1,0 
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                                                     - rozpočtovej organizácií  30 0 110 121 91 110,0 4,0 

                                                     - obci 1 304 120 912 755 -549 82,8 0,6 

                                                     - verejnej vysokej škole 164 0 1 1 -163 100,0 0,0 

                                                      - ostatné 147 235 1 365 211 64 15,5 1,4 

                Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 47 424 42 468 45 255 42 046 -5 378 92,9 0,9 

                z toho:        

                         - obč. združeniu, nadácii a neinv. fondu 1 359 494 506 453 -906 89,5 0,3 

                         - nezisk. org. poskyt. všeob. prosp. služby 32 476 29 062 31 850 29 190 -3 286 91,6 0,9 

                         - nefinančnej právnickej osobe 1 005 521 490 488 -517 99,6 0,5 

                         - na nemocenské dávky 821 510 844 901 80 106,8 1,1 

                         - ostatné 11 763 5 221 3 0 -11 763 0,0 0,0 

                Transfery nefin.s. a tr. p.o. nezar. vo VS v reg. org. v 
ŠÚ SR 88 525 89 013 103 001 102 262 13 737 99,3 1,2 

                Transfery do zahraničia 407 327 964 923 516 95,7 2,3 

       Splác. úrokov a ost. platby súvis.s úver., pôţič. a návrat. 
finanč. výp.a fin.prenájm.                                             

7 364 8 838 6 677 4 969 -2 395 74,4 0,7 

        Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                     5 381 5 755 5 175 3 547 -1 834 68,5 0,7 

        Splácanie úrokov do zahraničia                                                                      1 976 2 870 1 485 1 408 -568 94,8 0,7 

        Ostatné platby súvis. s úverom, pôžičkou a návrat. fin. výp. a 
fin.pren.                                                                  

7 213 17 14 7 82,4 2,0 

        

VÝDAVKY BEŢNÉHO ROZPOČTU 966 331 955 955 977 352 942 183 -24 148 96,4 1,0 

        

ÚČTOVNÝ  PREBYTOK  (+)  SCHODOK (-) BEŢNÉHO 
ROZPOČTU                                   

44 322 17 956 -5 472 19 549 -24 773 -357,3 0,4 

II. Kapitálový rozpočet - príjmy        

        

      Kapitálové príjmy                                                                                     11 281 14 197 6 398 6 017 -5 264 94,0 0,5 

      z toho:                                                                     

              Príjem z predaja kapitálových aktív                                         7 425 12 374 5 285 4 992 -2 433 94,5 0,7 

              Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                              3 782 1 110 605 672 -3 110 111,1 0,2 

              Ďalšie kapitálové príjmy 74 713 508 353 279 69,5 4,8 

      Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                                      12 528 78 619 131 204 61 190 48 662 46,6 4,9 

      z toho:                                                                     

                Granty 1 950 51 071 49 797 5 189 3 239 10,4 2,7 

                Transfery v rámci verejnej správy 10 578 27 548 81 407 56 001 45 423 68,8 5,3 

                v tom:        

                        - zo št. rozpočtu 10 578 27 548 81 335 55 929 45 351 68,8 5,3 

                        - od ostatných subjektov verejnej správy 0 0 72 72 72 100,0 0,0 

     Zahraničné kapitálové granty 0 0 609 609 609 100,0 0,0 

        

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 23 809 92 816 138 211 67 816 44 007 49,1 2,8 
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II. Kapitálový rozpočet - výdavky        

        

      Obstarávanie kapitálových aktív                                                             131 110 193 352 232 900 95 801 -35 309 41,1 0,7 

      v tom:        

              Nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 179 3 264 4 847 1 158 -2 021 23,9 0,4 

              Nákup budov, objektov alebo ich častí 1 367 0 4 7 -1 360 175,0 0,0 

              Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia 

4 910 4 180 3 371 2 190 -2 720 65,0 0,4 

              Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                                                      4 000 10 552 13 019 2 422 -1 578 18,6 0,6 

              Prípravná a projektová dokumentácia 5 728 5 052 5 515 1 649 -4 079 29,9 0,3 

              Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 111 075 168 284 204 282 88 223 -22 852 43,2 0,8 

              Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 466 0 157 122 -344 77,7 0,3 

              Ostatné kapitálové výdavky 385 2 020 1 705 30 -355 1,8 0,1 

       Kapitálové transfery                                                                               27 776 9 001 17 967 13 081 -14 695 72,8 0,5 

       v tom:        

             Kapitálové transfery v rámci VS 19 335 8 999 16 283 11 503 -7 832 70,6 0,6 

             z toho:        

                                                  - príspevkovej organizácii 18 878 7 386 13 846 10 110 -8 768 73,0 0,5 

                                                  - obci 227 0 22 22 -205 100,0 0,1 

                                                  - VÚC 223 1 540 2 413 1 369 1 146 56,7 6,1 

            KT jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 310 0 139 133 -177 95,7 0,4 

            KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v registri 
org. vedenom ŠÚ SR 

8 131 2 1 545 1 445 -6 686 93,5 0,2 

            Transfery do zahraničia 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

        

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 158 886 202 353 250 867 108 882 -50 004 43,4 0,7 

        

ÚČTOVNÝ PREBYTOK  (+),  SCHODOK  (-)   KAPITÁL. 
ROZPOČTU                                   

-135 077 -109 537 -112 656 -41 066 94 011 36,5 0,3 

 

III. Finančné operácie - príjmy        

        

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. 
PASÍVAMI 

78 914 28 129 69 448 50 787 -28 127 73,1 0,6 

        Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a návratných 
finanč.výpomoci 33 132 0 0 -33 0,0 0,0 

        Z ostatných finančných operácií 78 881 27 997 69 448 50 787 -28 094 73,1 0,6 

        z toho:         

                 - zostatok prostr. z predch. rokov 46 255 21 815 41 235 30 306 -15 949 73,5 0,7 
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                 - prevod prostr. z peňažných fondov 32 588 6 182 28 151 20 419 -12 169 72,5 0,6 

                 - iné príjmové finančné operácie 38 0 62 62 24 100,0 1,6 

PRIJATÉ ÚVERY, POŢIČKY A NÁVRATNÉ FIN. 
VÝPOMOCI                                                                            

65 410 73 391 69 083 42 716 -22 694 61,8 0,7 

      z toho:        

              Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci                                                                                       

45 766 67 416 59 855 33 488 -12 278 55,9 0,7 

              Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci 

19 644 5 975 9 228 9 228 -10 416 100,0 0,5 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - príjmy 144 324 101 520 138 531 93 503 -50 821 67,5 0,6 

        

III. Finančné operácie - výdavky        

        

VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. 
PASÍVAMI 

       

Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost. 
výd. operácie 

1 521 523 4 330 4 329 2 808 100,0 2,8 

Splácanie istín 7 765 9 416 13 963 13 900 6 135 99,5 1,8 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - výdavky 9 286 9 939 18 293 18 229 8 943 99,7 2,0 

        

FINANČNĚ OPERÁCIE - SALDO 135 038 91 581 120 238 75 274 -59 764 62,6 0,6 

 

C E L K O V É   P R  Í J  M Y       S P O L U 1 178 786 1 168 247 1 248 622 1 123 051 -55 735 89,9 1,0 

 C E L K O V É   V Ý D A V K Y     S P O L U                                                           1 134 503 1 168 247 1 246 512 1 069 294 -65 209 85,8 0,9 

        

ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŢNÉHO 
ROZPOČTU,  KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A 
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ                                 44 283 0 2 110 53 757 

   

9 474 0,0 1,2 

PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA VÚC 
PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ -90 755 -91 581 -118 128 -21 517 69 238 18,2 0,2 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

    
Tabuľka: 2 
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                                                 Agregovaná súvaha vyšších územných celkov vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok 2010                                           Tabuľka č. 2 
                                                                                                                                      (v tis. eur) 

A K T Í V A č.r. Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Brutto Korekcia Netto  

   Neobeţný majetok 002 2 251 614 1 200 940 1 050 674 1 005 394 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 26 149 19 545 6 604 9 099 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 2 167 051 1 180 398 986 653 937 720 

     Dlhodobý finančný majetok 024 58 414 997 57 417 58 575 

        z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 025 29 427 622 28 805 30 295 

Obeţný majetok 033 1 136 602 8 790 1 127 812 1 120 167 

     Zásoby  034 10 113 171 9 942 11 688 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 975 177 0 975 177 974 418 

     Dlhodobé pohľadávky  048 6 964 6 6 958 7 459 

        z toho: odberatelia  049 0 0 0 2 

                   iné pohľadávky  059 6 937 5 6 932 7 426 

     Krátkodobé  pohľadávky  060 39 886 8 613 31 273 29 563 

         z toho: odberatelia 061 389 43 346 425 

                      pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí a vyšších územných celkov a RO 
zriadených obcou a vyšším územným celkom 

068 14 188 6 298 7 890 5 028 

                   pohľadávky z daňových  príjmov  obcí a VÚC 069 0 0 0 6 943 

     Finančné účty 085 101 330 0 101 330 96 219 

         z toho: bankové účty 088+089 101 065 0 101 065 95 983 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 3 132 0 3 132 820 

  Časové rozlíšenie 110 2 765 0 2 765 3 193 

  Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u  3 390 981 1 209 730 2 181 251 2 128 754 
 

P A S Í V A č.r. 
Beţné                        

účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 917 962 981 784 

     Oceňovacie rozdiely 117 -4 785 -3 686 

     Fondy 120 0 5 

     Výsledok hospodárenia 123 922 747 985 465 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 -57 021 -20 104 

Záväzky 126 1 064 984 1 011 854 

     Rezervy  127 33 346 31 739 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 527 350 516 525 

     Dlhodobé záväzky 140 76 673 72 089 

     z toho: záväzky z nájmu 145 0 0 

                iné záväzky 149 3 581 4 264 

                vydané dlhopisy dlhodobé 150 0 0 

     Krátkodobé záväzky  151 88 064 83 422 

     z toho : dodávatelia  152 39 653 36 405 

     Bankové úvery a výpomoci 173 339 551 308 079 

     z toho: bankové úvery dlhodobé 174 327 730 296 803 

                bežné bankové úvery 175 7 008 6 463 

                prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS  178+179 4 813 4 813 

Časové rozlíšenie 180 198 305 135 116 

   Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u  2 181 251 2 128 754 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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Tabuľka č. 3 

      
                                                          Agregovaný výkaz ziskov a strát vyšších územných celkov vrátane rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok 2010 

(v tis. eur) 

Náklady č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  
Hlavná                      
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu  

Spotrebované nákupy 001 99 481 2 441 101 922 107 131 

     z toho: spotreba materiálu 002 60 813 1 244 62 057 63 948 

                spotreba energie 003 38 655 839 39 494 42 810 

                predaný tovar 005 0 349 349 351 

Služby 006 94 510 614 95 124 103 723 

Osobné náklady 011 360 913 1 532 362 445 361 798 

     z toho: mzdové náklady 012 260 884 1 205 262 089 261 806 

                zákonné sociálne poistenie 013 88 128 288 88 416 88 756 

                zákonné sociálne náklady 015 10 265 37 10 302 9 640 

Dane a poplatky 017 1 466 46 1 512 1 349 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 17 915 37 17 952 12 162 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

029 92 864 56 92 920 86 426 

     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 52 563 38 52 601 51 486 

                rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 39 931 18 39 949 34 343 

Finančné náklady 040 7 993 25 8 018 13 492 

Mimoriadne náklady 049 86 0 86 151 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 516 865 0 516 865 552 487 

     z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov 063 3 499 0 3 499 2 033 

N á k l a d y   c e l k o m  1 192 093 4 751 1 196 844 1 238 719 

 

Výnosy č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  
Hlavná                            
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu  

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 66 331 5 012 71 343 65 171 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 -59 11 -48 -51 

Aktivácia 074 130 3 133 387 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 451 809 0 451 809 536 568 

     z toho: daňové  výnosy samosprávy 081 451 431 0 451 431 536 240 

                výnosy z poplatkov 082 378 0 378 328 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 23 303 64 23 367 32 186 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti  090 28 323 14 28 337 28 098 

Finančné výnosy 100 634 3 637 1 535 

Mimoriadne výnosy 109 866 0 866 1 542 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

124 563 470 3 563 473 553 437 

V ý n o s y   c e l k o m   1 134 807 5 110 1 139 917 1 218 873 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -57 286 359 -56 927 -19 846 

Daň z príjmov 136+137 37 57 94 258 

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í 138 -57 323 302 -57 021 -20 104 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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Tabuľka č.4 

                                                                              Celkový prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2010 

                                                                                                                                (v tis. eur) 
   

 Ukazovateľ Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 369 402 405 039 398 866 98,5 

      
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0 

B. Nedaňové príjmy 120 522 123 014 114 420 93,0 

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 7 173 7 323 7 557 103,2 

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 111 127 112 096 102 993 91,9 

3. Kapitálové príjmy 32 50 50 100,0 

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio 72 77 77 100,0 

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov  0 0 0 0,0 

6. Iné nedaňové príjmy 2 118 3 468 3 743 107,9 

C. Granty a transfery 241 521 264 502 257 179 97,2 

1. Tuzemské bežné granty a transfery 234 333 250 442 246 655 98,5 

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 7 132 13 652 10 172 74,5 

3. Zahraničné granty 2 116 116 100,0 

4. Zahraničné transfery 54 292 236 80,8 

D. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 7 359 17 523 27 267 155,6 

1. Príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

2. Príjmy zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

3. Príjmy z ostatných finančných operácií 7 359 17 523 27 267 155,6 

E. Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 369 288 404 120 371 874 92,0 

A. Beţné výdavky 361 465 388 003 359 654 92,7 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 180 289 183 482 175 868 95,9 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  65 302 65 511 58 579 89,4 

3. Tovary a služby 114 695 136 180 122 133 89,7 

4. Bežné transfery 1 179 2 726 2 885 105,8 

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr. fin. výp. a fin. prenájmom 0 104 189 181,7 

B. Kapitálové výdavky 7 470 16 091 12 187 75,7 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 7 470 16 091 12 187 75,7 

2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0 

C. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 353 26 33 126,9 

1. Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 0 0,0 

2. Splácanie istín 353 26 33 126,9 

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 114 919 26 992 2 937,1 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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Tabuľka č. 5 

 
                                                                         Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2010 

 
                                                                                                                                                   (v tis. eur) 

A K T Í V A č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Brutto Korekcia Netto  

   Neobeţný majetok 002 1 098 990 582 639 516 351 505 343 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 2 780 2 412 368 509 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 1 096 160 580 227 515 933 504 784 

     Dlhodobý finančný majetok 024 50 0 50 50 

Obeţný majetok 033 71 957 3 828 68 129 68 044 

     Zásoby  034 6 544 39 6 505 7 565 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 2 647 0 2 647 3 017 

     Dlhodobé pohľadávky  048 776 102 674 654 

        z toho: odberatelia  049 56 44 12 18 

                iné pohľadávky  059 673 17 656 628 

     Krátkodobé  pohľadávky  060 26 099 3 687 22 412 22 495 

        z toho: odberatelia  061 14 121 3 019 11 102 10 459 

     Finančné účty 085 35 891 0 35 891 34 313 

        z toho: bankové účty 088+089 35 589 0 35 589 34 023 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 0 0 0 0 

  Časové rozlíšenie 110 1 760 0 1 760 1 350 

  Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u  1 172 707 586 467 586 240 574 737 
 

P A S Í V A č.r. Beţné   
  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

   Vlastné imanie 116 -1 101 5 663 

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0 

     Fondy 120 5 652 4 897 

     Výsledok hospodárenia 123 -6 753 766 

        z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 -5 473 -5 912 

Záväzky 126 538 470 521 685 

     Rezervy  127 7 650 7 350 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 453 044 441 093 

     Dlhodobé záväzky 140 9 217 9 414 

        z toho: záväzky z nájmu 145 1 129 758 

                iné záväzky 149 0 54 

     Krátkodobé záväzky  151 64 659 59 928 

        z toho : dodávatelia  152 27 345 26 952 

     Bankové úvery a výpomoci 173 3 900 3 900 

        z toho: bankové úvery dlhodobé 174 0 0 

                   bežné bankové úvery 175 0 0 

                   prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS  178+179 3 900 3 900 

  Časové rozlíšenie 180 48 871 47 389 

     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u  586 240 574 737 
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Zdroj: Štátna pokladnica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tabuľka č. 6 

   
Tabuľka č.6 

                                                                            Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti vyšších územných celkov za rok 2010 

                                                                                                                                                                     (v tis. eur) 

Náklady č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

  Hlavná   činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Spolu  

Spotrebované nákupy 001 75 668 5 046 80 714 82 822 

     z toho: spotreba materiálu 002 46 817 2 322 49 139 48 732 

                spotreba energie 003 27 104 2 306 29 410 31 710 

                predaný tovar 005 1 730 418 2 148 2 357 

Služby 006 35 118 1 583 36 701 39 784 

Osobné náklady 011 250 449 3 509 253 958 251 126 

     z toho: mzdové náklady 012 180 447 2 682 183 129 180 935 

                zákonné sociálne poistenie 013 60 794 734 61 528 60 991 

                zákonné sociálne nákady 015 7 960 71 8 031 7 901 

Dane a poplatky 017 1 094 139 1 233 1 131 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 4 011 217 4 228 9 476 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

029 3 911 569 34 480 35 695 

     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetu a dlhodobého hmotného majetku 030 26 057 400 26 457 26 745 

                rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 7 854 169 8 023 8 947 

Finančné náklady 040 1 338 2 1 390 922 

Mimoriadne náklady 049 6 0 6 584 

Náklady na transfery a nálady z odvodu príjmov 054 0 0 0 0 

N á k l a d y   c e l k o m  401 595 11 115 412 710 421 540 
 

      

Výnosy č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

  
Hlavná                  
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu  

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 107 732 11 168 118 900 117 196 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 -187 -3 -190 -55 

Aktivácia 074 2 376 133 2 509 2 395 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 1 1 2 2 

     z toho: výnosy z poplatkov 082 1 1 2 2 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 7 249 1 354 8 603 8 502 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti  090 8 395 94 8 489 8 440 

Finančné výnosy 100 419 12 431 553 

Mimoriadne výnosy 109 173 2 175 1 806 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 

114 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách 
a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

124 268 694 82 268 776 277 306 

V ý n o s y   c e l k o m   394 852 12 843 407 695 416 145 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -6 743 1 728 -5 015 -5 395 

Daň z príjmov 136+137 174 284 458 517 

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í 138 -6 917 1 444 -5 473 -5 912 
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   Zdroj: Štátna pokladnica 
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3. Sociálna poisťovňa 

 

 Sociálna poisťovňa, a.s. (ďalej len „Sociálna poisťovňa“) vznikla 1. novembra 1994 

zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. Ako verejnoprávna inštitúcia bola poverená 

výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej 

predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj 

poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe              

z povolania. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. vykonáva od 1. januára 2004 sociálne 

poistenie v tomto členení: 

 nemocenské poistenie,  

 dôchodkové poistenie  starobné, 

 dôchodkové poistenie invalidné,  

 úrazové poistenie,  

 garančné poistenie,  

 poistenie v nezamestnanosti. 

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

na starobné dôchodkové sporenie a vedenie registra zmlúv  o starobnom dôchodkovom 

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

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

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2010 schválila Národná rada Slovenskej 

republiky uznesením č. 1754 dňa 4. novembra 2009.  

V schválenom rozpočte
1
 sa predpokladali zdroje celkom (vrátane finančných operácií) 

6 465 549,0 tis. eur a výdavky celkom 6 079 717,6 tis. eur. Rozpočet teda predpokladal 

príjmy v objeme 6 059 534,0 tis. eur a príjmové finančné operácie 406 015,0 tis. eur, výdavky 

6 026 074,6 tis. eur  a výdavkové finančné operácie 53 643,0 tis. eur s bilančným rozdielom 

385 831,4 tis. eur, resp. 33 459,4 tis. eur bez finančných operácií. 

Obdobne ako v minulosti hlavný zdroj príjmov predstavuje poistné a jeho 

kvantifikácia je určená podľa vymeriavacích základov jednotlivých skupín platiteľov 

poistného po zohľadnení skutočného vývoja z minulého obdobia. 

 

 

                                                 
1
 V schválenom rozpočte na rok 2010 v RIS-e MF SR sú zhodné príjmy s údajmi Sociálnej poisťovne, štruktúra 

príjmov je však v zmysle uznesenia NR SR č. 1754/2009. 



51 

 

 

 

3.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Sociálnej poisťovne 

 

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

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

definovanú skupinu poistencov. Táto položka je zahrnutá v celkových príjmoch Sociálnej 

poisťovne.  

3.2. Príjmy Sociálnej poisťovne 

 

Pôvodný schválený aj upravený rozpočet príjmov na rok 2010 bol v priebehu roka 

rovnaký a zostal vo výške 6 059 534,0 tis. eur. Plnenie príjmov za rok 2010 vykázala Sociálna 

poisťovňa vo výške 6 951 999,2 tis. eur (rok 2009: 6 634 907,0 tis. eur), čo bolo oproti 

rozpočtu viac o 892 465,2 tis. eur. Prekročenie však bolo spôsobené podstatne vyšším 

plnením príjmov z grantov a transferov v porovnaní  s rozpočtom. 

 Podstatnú časť príjmov tvorili daňové príjmy, 63,8 % celkových príjmov. Celkovou 

sumou 4 436 791,1 tis. eur boli oproti rozpočtu (4 527 968,0 tis. eur) však nižšie  o 91 176,9 

tis. eur. Takmer celé ich tvorila hlavne kategória poistné (príjem do jednotlivých fondov), 

ktorá dosiahla sumu 4 434 776,0 tis. eur, čo bolo o 88 910,0 tis. eur nižšie plnenie ako 

stanovuje rozpočet. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä nižšou mzdou v národnom 

hospodárstve v roku 2010 ako predpokladanou v čase rozpočtového procesu a tým aj nižším 

vymeriavacím základom, z ktorého sa odvádza poistné. Ďalším negatívnym vplyvom bolo 

postupovanie vyššieho ako predpokladaného objemu príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie na účty do dôchodkových správcovských spoločností o 60 157 tis. eur.  

V podrobnejšom členení bolo plnenie poistného nasledovné: 

 poistné na nemocenské  poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia 

príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej 

pracovnej neschopnosti, tehotenstva alebo materstva dosiahlo 395 718,2 tis. eur, 

čo bolo o 9 009,2 tis. eur viac ako rozpočet. Najviac bolo tvorené príjmami         

od zamestnancov a zamestnávateľov, menej od samostatne zárobkovo činnej 

osoby, dlžným poistným, dobrovoľnými  platiteľmi a pod., 

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

predstavovalo najvyšší podiel na poistnom. Dosiahlo 2 013 181,3 tis. eur, t. j. 45,4 

% z poistného celkom a v porovnaní s rozpočtom (2 121 091,0 tis. eur) je nižšie 

o 107 909,7 tis. eur. Túto položku najviac napĺňali opäť príjmy                             
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od zamestnávateľov (1 143 155,2 tis. eur) a príjmy od zamestnancov  (524 080,6 

tis. eur), 

 poistné na úrazové poistenie, rozpočtované  sumou 122 414,0 tis. eur dosiahlo 

v skutočnom plnení 118 716,2 tis. eur, 

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

zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v jej dôsledku. 

Plnilo sa sumou 263 564,9  tis. eur a v porovnaní s rozpočtom (268 644,0 tis. eur) 

vykazovalo plnenie na 98,1,6 %, 

 poistné do garančného fondu (poistenie pre prípad platobnej neschopnosti 

zamestnávateľa) dosiahlo 57 428,3 tis. eur. Dosiahlo viac ako dvojnásobok 

rozpočtu a jeho plnenie bolo na 227,0 %,  

 poistné do rezervného fondu solidarity dosiahlo 689 354,2 tis. eur a predstavuje 

takmer 100 %-né plnenie  (690 524,0 tis. eur),  

 poistné na invalidné poistenie (pre prípad poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť) dosiahlo 896 812,9 tis. eur a touto sumou splnilo ročný 

rozpočet (909 008,0 tis. eur)  na 98,7 %. 

Ďalej v rámci daňových príjmov je vykázané plnenie aj na položke 170 – sankcie 

súvisiace so zdravotným a sociálnym poistením. Triedia sa tu penále, úroky a pokuty uložené 

v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení a sociálnom poistení. Rozpočet stanovený sumou 

4 282,0 tis. eur sa v skutočnosti naplnil vo výške  2 015,1 tis. eur. 

Rozpočet nedaňových príjmov celkom 14 350,0 tis. eur sa v skutočnosti plnil v sume 

12 708,0 tis. eur. Na ich tvorbe sa podieľali príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 204,5 

tis. eur (hlavne z prenájmu vlastného majetku), administratívne poplatky a iné poplatky 

a platby vo výške 9 038,7 tis. eur, v nich hlavne pokuty a penále 4 956,3 tis. eur, ale 

i poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 4 082,4 tis. eur, kde sú triedené 

príjmy správneho fondu, ktoré súvisia s výberom príspevkov starobného dôchodkového 

sporenia. Ďalej ich tvorili kapitálové príjmy 3,8 tis. eur ako príjmy z predaja kapitálových 

aktív, úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch v Štátnej 

pokladnici, ale hlavne úroky z termínovaných vkladov 676,0 tis. eur a iné nedaňové príjmy     

2 785,0 tis. eur, ktoré predstavovali refundácie dávok poistenia v nezamestnanosti                 

zo zahraničia v rámci európskej únie.   

Granty a transfery za rok 2010 dosiahli 2 502 500,1 tis. eur. Položka transfery v rámci 

sektora verejnej správy obsahuje hlavne finančné prostriedky v sume 1 517 216,0 tis. eur, 
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ktoré sú určené na financovanie deficitu vzniknutého v dôsledku kapitalizačného systému, 

a to: zo štátnych finančných aktív  v sume 75 507,4 tis. eur a zo štátneho rozpočtu v sume 

1 441 708,6 tis. eur a tiež realizované transfery na krytie deficitu v základných fondoch 

v rámci Sociálnej poisťovne v zmysle § 167 ods. 1 z rezervného fondu solidarity (RFS) 

a z vnútorných zdrojov v zmysle § 293ai zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov v sume 943 500,0 tis. eur.  

 

3.3. Výdavky Sociálnej poisťovne 

 

V roku 2010 dosiahli skutočné výdavky bez finančných operácií 6 893 938,2 tis. eur 

(rok 2009: 6 955 722,2 tis. eur) , čo je oproti schválenému rozpočtu (6 037 595,1 tis. eur) viac 

o 856 343,1 tis. eur. Upravený rozpočet bol 6 037 595,1 tis. eur. V porovnaní s upraveným 

rozpočtom vyššie čerpanie o 856 343,1 tis. eur je spôsobené vyšším čerpaním výdavkov       

na bežných transferoch Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, ktoré sa nerozpočtujú. 

Ide o finančnú výpomoc v rámci Sociálnej poisťovne, v zmysle § 167 ods. 1 zákona 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z RFS a z vnútorných zdrojov v zmysle     

§ 293ai zákona o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov a štátne dávky, na úhradu 

ktorých poukazuje finančné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ich 

protihodnota je premietnutá v príjmoch v tuzemských transferoch. 

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

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

výdavky poisťovne sa čerpalo 127 995,2 tis. eur.  

Hlavnú časť výdavkov vo výške 6 760 195,4 tis. eur predstavujú bežné transfery. 

Použité boli ako transfery Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v sume 989 252,0 

tis. eur, transfery do zahraničia 35,5 tis. eur ale hlavne ako rôzne dávky v rámci transferov 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 5 770 907,9 tis. eur.  

V podrobnejšom členení je čerpanie dávok nasledovné: 

 nemocenské dávky, ktoré boli za rok 2010 vyplatené v úhrne 338 785,1 tis. eur, čo 

je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 21 825,0 tis. eur. Výšku výdavkov                      

na nemocenské dávky ovplyvnila predovšetkým priemerná mesačná výška 

jednotlivých dávok na nemocenské, ktorá bola v roku 2010 vyššia ako bola 

zapracovaná v rozpočte, 

 dôchodkové dávky zo starobného poistenia 4 436 397,8 tis. eur (upravený 

rozpočet 4 501 749,0 tis. eur). Predstavujú najvyšší podiel v tejto skupine 

výdavkov a nižšie čerpanie oproti rozpočtu bolo spôsobené nižšími dôchodkovými 
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dávkami, vyplácanými pozostalým osobám,  

 dôchodkové dávky z invalidného poistenia čerpané sumou 808 112,1 tis. eur boli 

nižšie ako rozpočet o 13 903,9 tis. eur, 

 úrazové dávky vyplatené celkom v objeme 39 203,0 tis. eur, 

 výdavky na dávky v nezamestnanosti čerpané vo výške 150 339,1 tis. eur, čo je 

menej ako v predchádzajúcom roku. Nižšie čerpanie je aj v porovnaní s rozpočtom 

(210 628,0 tis. eur). Spôsobené je to tým, že v rozpočte sa v dôsledku dopadov 

krízy predpokladal vyšší počet poberateľov dávok,   

 výdavky čerpané ako bežný transfer na odstupné, odchodné, jednotlivcovi, 

štipendiá a na platené poistné za skupiny  osôb ustanovené zákonom predstavovali 

2 385,2 tis. eur, avšak sumou 4 314,4 tis. eur, ktorá bola použitá na vykrytie 

vianočného príspevku ešte za rok 2008 sa transfery znižujú. 

Hospodárenie Sociálnej poisťovne ako saldo príjmov a výdavkov podľa upraveného 

rozpočtu predpokladalo prebytok 21 938,9 tis. eur. Skutočné saldo príjmov a výdavkov 

vykazuje prebytok  58 061,0 tis. eur.  

 

3.4. Finančné operácie Sociálnej poisťovne 

 

 Obdobne ako v minulých rokoch aj v roku 2010 vykazuje Sociálna poisťovňa finančné 

operácie tak v oblasti príjmov, ako aj výdavkov.  

 V príjmoch je to suma 429 320,9 tis. eur, ktorá predstavuje predovšetkým zostatok 

prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 429 221,4 tis. eur, ďalej 99,1 tis. eur 

predstavujú príjmy zo zaplatených pohľadávok, ktoré boli vyplatené  na dávku garančného 

poistenia a 0,4 tis. eur príjmy za odstúpenú pohľadávku.   

 Vo výdavkových finančných operáciách sú vykázané vyplatené dávky garančného 

poistenia vo výške 44 053,4 tis. eur, nižšie sú o 9 589,6 tis. eur v porovnaní s rozpočtom. 

Súvisia najmä s úhradou príspevkov na SDS, ktoré nezaplatil zamestnávateľ do základného 

fondu príspevkov na SDS do 60 dní odo dňa ich splatnosti.  

 Saldo finančných operácií Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2010 skončilo ako prebytok 

385 267,5 tis. eur. 

3.5. Majetková pozícia Sociálnej poisťovne 

Zhodnotenie majetkovej pozície Sociálnej poisťovne pozostáva z analýzy vybraných 

aktív a vybraných pasív so stavom k 31.12.2010. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu 
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prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov.  

Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 sú spôsobené tým, že 

v danom roku je materiál spracovávaný z predbežných údajov a v ďalšom roku sú údaje za 

predchádzajúce obdobie definitívne. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku Sociálnej poisťovne poskytujú informácie 

o hodnote celkového majetku  (v netto vyjadrení) za rok 2010.  Celkový majetok Sociálnej 

poisťovne sa v roku 2010 zvýšil oproti roku 2009 o 9 697 tis. eur, pričom jednotlivé položky 

majetku zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

    v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena  

dlhodobý nehmotný majetok  11 907,0   7 622,7 - 4 284,3 

dlhodobý hmotný majetok 99 981,8  96 875,0      - 3 106,8 

zásoby 636,3 937,8 301,5 

pohľadávky  309 378,4 321 325,6    11 947,2 

finančné  účty 440 587,1 445 443,1 4 856,0 

časové  rozlíšenie 93,0 76,4 -16,6 

Zdroj: FIN 2-04  Sociálnej poisťovne  

 

Najvýraznejšia medziročná zmena je nárast pohľadávok o 11 947,2 tis. eur.  Podstatnú 

časť pohľadávok tvoria pohľadávky podľa § 148 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov na poistnom, dávkach, náhradách škody neuhradených sociálnej 

poisťovni tretími osobami, pokutách a penále. Vývoj pohľadávok ovplyvnil aj tvorbu 

opravných položiek  k pohľadávkam, ktoré k 31. decembru 2010 predstavujú sumu 545 909,7 

tis eur (v roku 2009 predstavovali sumu 530 541,9  tis eur).  Ďalší vzrast nastal u prostriedkov 

na bankových účtoch, celkovo o 4 856,0 tis. eur. Pokles bol zaznamenaný v položke dlhodobý 

nehmotný majetok, a to o 4 284,3 tis. eur a tiež u dlhodobého hmotného majetku o 3 106,8 tis. 

eur.  

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške  

872 280,7 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý nehmotný majetok 1,4 0,9   

dlhodobý hmotný majetok 11,6 11,1 

pohľadávky  35,9 36,8 

finančné  účty 51,1 51,1 

Zdroj: FIN 2-04  Sociálnej poisťovne  
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Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 83,5  % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 39,8 %.   

 

Štruktúra  vybraných pasív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných položiek cudzích 

zdrojov Sociálnej poisťovne  poskytuje informácie za rok 2010.  Hodnota vybraných položiek 

pasív Sociálnej poisťovne  v roku 2010 klesla oproti roku 2009 o 10 892,8  tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zdrojov financovania zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej 

tabuľke: 

    v tis. eur 

Pasíva 2009 2010  Medziročná zmena 

rezervy 1 517,2 1 524,7 7,5 

záväzky  86 046,8 75 339,2  -10 707,6 

časové rozlíšenie 279,7 87,0 -192,7 

Zdroj: FIN 2-04  Sociálnej poisťovne  

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek cudzích zdrojov na ich 

celkovej výške 76 950,9 tis. eur za rok 2009 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Pasíva 2009 2010 

rezervy 1,7 2,0 

záväzky 98,0 97,9 

časové rozlíšenie  0,3 0,1  

Zdroj: FIN 2-04  Sociálnej poisťovne  
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Prehľad o plnení rozpočtu Sociálnej poisťovne za rok 2010 

(v tis. eur) 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 
Rozpočet  2010 Skutočnosť 

2010 
% 

plnenia 

  schválený upravený   

PRÍJMY SPOLU 6 634 907,0 6 059 534,0 6 059 534,0 6 951 999,2 114,7 

 100 - Daňové príjmy 4 515 438,7 4 527 968,0 4 527 968,0 4 436 791,1 98,0 

     150 - Poistné 4 511 518,2 4 523 686,0 4 523 686,0 4 434 776,0 98,0 

     170 - Sankcie súvisiace so zdravotným 
a sociálnym poistením 

3 920,5 4 282,0 4 282,0 2 015,1 47,1 

 200 - Nedaňové príjmy 13 483,7 14 350,0 14 350,0 12 708,0 88,6 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva  263,5 0,0 0,0 204,5 x 

     220 - Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 

9 253,1 6 923,0 6 923,0 9 038,7 130,6 

     230 - Kapitálové príjmy 8,7 0,0 0,0 3,8 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, 
pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 

1 903,4 2 970,0 2 970,0 676,0 22,8 

     290 - Iné nedaňové príjmy 2 055,0 4 457,0 4 457,0 2 785,0 62,5 

 300 - Granty a transfery 2 105 984,6 1 517 216,0 1 517 216,0 2 502 500,1 164,9 

     310 - Tuzemské bežné granty a 
transfery 

2 105 984,6 1 517 216,0 1 517 216,0 2 502 500,1 164,9 

VÝDAVKY SPOLU 6 955 722,2 6 026 074,6 6 037 595,1 6 893 938,2 114,2 

 600 - Beţné výdavky 6 940 528,8 6 018 679,6 6 032 682,9 6 888 190,6 114,2 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a 
ostatné osobné vyrovnania 

53 355,6 58 651,0 58 651,0 57 318,2 97,7 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 18 895,2 21 997,0 21 977,6 22 066,6 100,4 

     630 - Tovary a služby 62 445,0 47 874,0 50 197,3 48 610,4 96,8 

     640 - Bežné transfery 6 805 833,0 5 890 157,6 5 901 857,0 6 760 195,4 114,5 

 700 - Kapitálové výdavky 15 193,4 7 395,0 4 912,2 5 747,6 117,0 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 15 193,4 7 395,0 4 912,2 5 747,6 117,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) -320 815,2 33 459,4 21 938,9 58 061,0 264,7 

Zdroj: Sociálna poisťovňa 
Finančné operácie Sociálnej poisťovne za rok 2010 

(v tis. eur)  
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

  schválený upravený   

PRÍJMY SPOLU 797 142,1 406 015,0 406 015,0 429 320,9 105,7 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami fin. pasívami 797 142,1 406 015,0 406 015,0 429 320,9 

105,7 

     411 - Od úverovaných subjektov 0,0 18 343,0 18 343,0 0,0 0,0 

     453 - Zostatok prostrostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 795 149,4 387 672,0 387 672,0 429 221,4 

110,7 

     455 - Odplata za postúpenú 
pohľadávku 1 959,5 0,0 0,0 0,4 

x 

     456 - Iné príjmové fiančné operácie 33,2 0,0 0,0 99,1 x 

VÝDAVKY SPOLU 46 952,5 53 643,0 53 643,0 44 053,4 82,1 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 46 952,5 53 643,0 53 643,0 44 053,4 

82,1 

     813 - Úvery, pôžičky a NFV 
nefinančným subjektom 46 952,5 53 643,0 53 643,0 44 053,4 

82,1 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) 750 189,6 352 372,0 352 372,0 385 267,5 109,3 

Zdroj: Sociálna poisťovňa 
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4. Zdravotné poisťovne 

 

V priebehu roku 2010  vykazovali činnosť tri zdravotné poisťovne, a to:  

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,  

 Union zdravotná poisťovňa,  

 Dôvera, a.s. 

Zdravotná poisťovňa vykonáva činnosti súvisiace s prihlasovaním a evidenciou 

poistencov, prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie a prerozdeľuje ho, uplatňuje         

na úrade nárok na poistné, na úrok z omeškania a nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania 

poistného. Ďalej uplatňuje na úrade nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby 

súvisiace s ňou, poskytuje informácie poistencom a iným zdravotným poisťovniam, uzatvára 

zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonáva poradenskú činnosť a pod. 

  V návrhu súhrnného rozpočtu zdravotných poisťovní sa uvažovalo len 

s vykonávaním povinného verejného zdravotného poistenia. Súčasťou rozpočtu verejnej   

správy na rok 2010 bol aj vládny návrh rozpočtu zdravotného poistenia. Návrh rozpočtu 

verejného zdravotného poistenia na rok 2010 bol zostavený na základe platnej a pripravovanej 

legislatívy a zohľadňuje zmeny sektorového zaradenia súkromných zdravotných poisťovní 

Štatistickým úradom SR, vyplývajúce zo záverov misie Eurostatu. 

Príjmy vrátane finančných operácií boli rozpočtované v sume 3 715 590,9 tis. eur      

(v nich poistné platené štátom 1 282 678,5 tis. eur) a výdavky 3 575 769,6 tis. eur. Z takto 

zostaveného rozpočtu príjmov a výdavkov vyplynul plánovaný prebytok hospodárenia 

139 821,3 tis. eur. Príjmy bez finančných operácií (zostatku z predchádzajúcich rokov) boli 

stanovené sumou 3 559 928,4 tis. eur a nakoľko vo výdavkoch finančné operácie neboli 

rozpočtované,  predstavoval výsledok hospodárenia v rozpočte na rok 2010  schodok 15 841,2 

tis. eur. 

 Vzhľadom na zmeny vo vykazovaní verejného zdravotného poistenia za rok 2010 

(napr. zlúčenie dvoch zdravotných poisťovní, prehodnotenie zaradenia poisťovne                  

do  verejného sektora v súlade s výsledkami misie Eurostatu) uvádzame v tejto časti iba 

súhrnné údaje rozpočtu verejného zdravotného poistenia. Podrobnejší prehľad o skutočne 

dosiahnutých príjmoch a výdavkoch je uvedený v tabuľke 2.2.27. Zdravotné poisťovne v časti 

„Záverečný účet verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2010“. 
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5. Štátne fondy 

 

 V roku 2010 v Slovenskej republike pôsobili tri štátne fondy: Štátny fond rozvoja 

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

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a Environmentálny fond. 

   

5.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a štátnych fondov 

 

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

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

 V roku 2010 bol transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý dvom štátnym fondom – 

Národnému jadrovému fondu a Štátnemu fondu rozvoja bývania a to v rámci bežných 

transferov v celkovej sume 55 002,7 tis. eur. 

 Národný jadrový fond dostal účelovú dotáciu poskytnutú zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v rámci bežných transferov na úhrady 

nakladania so zachytenými rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu v objeme          

98,7 tis. eur.  

 Štátny fond rozvoja bývania prijal bežný transfer zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na podpory rozvoja 

bývania v sume 54 904,0 tis. eur.  

  

 

5.2. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

 

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

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

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

predmetom činnosti je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky na záverečnú časť 

jadrovej energetiky. Táto zahŕňa všetky činnosti od ukončenia prevádzky jadrového 

zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane 

nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Účelom takéhoto hospodárenia je zabezpečiť, aby boli 

vytvárané zdroje na vyraďovanie jednotlivých jadrových zariadení diferencované podľa ich 

inštalovaného výkonu a množstva vyrobenej elektriny resp. zabezpečiť nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa ich pôvodu tak, aby sa 

prostriedky vytvárali v dostatočnom objeme a rovnomerne počas celého obdobia využívania 
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jadrových zariadení. Správu Národného jadrového fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva 

SR.  

 Vládny návrh rozpočtu fondu na rok 2010 očakával celkové príjmy vo výške                    

88 462,0 tis. eur, pozostávajúce z príspevkov od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových 

zariadení v objeme 61 409,0 tis. eur, odvodov vyberanými prevádzkovateľmi prenosovej 

a distribučnej sústavy v sume 16 597,0 tis. eur, úrokov z vkladov v čiastke 10 257,0 tis. eur 

a z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 199,0 tis. eur. Celkové výdavky boli rozpočtované 

v objeme 67 585,0 tis. eur  v členení na bežné výdavky v sume 51 176,0 tis. eur a 

na kapitálové výdavky v sume 16 409,0 tis. eur. Saldo príjmov a výdavkov fondu bolo 

plánované ako prebytkové vo výške 20 877,0 tis. eur.  

 Rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 684 908,0 tis. eur tvoril 

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý predstavuje zároveň celkové saldo 

finančných operácií. 

 

5.2.1. Príjmy Národného jadrového fondu 

 

 Celkové príjmy Národného jadrového fondu dosiahli k 31. 12. 2010 výšku                 

61 084,3 tis. eur, čo predstavuje ročné plnenie len 69,1 %. Podstatnú časť príjmov mal fond 

od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu. Suma 

skutočne odvedených povinných príspevkov v rámci iných nedaňových príjmov bola 

vykázaná v objeme 55 514,5 tis. eur. Na príjmoch fondu sa podieľali taktiež úroky 

z termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici, ktoré dosiahli sumu iba 5 457,5 tis. eur oproti 

schválenému rozpočtu 10 256,9 tis. eur z dôvodu výrazného poklesu úrokových sadzieb. 

Účelová dotácia poskytnutá fondu z rozpočtových prostriedkov prostredníctvom kapitoly 

Ministerstva hospodárstva SR bola rozpočtovaná v sume 199,2 tis. eur, avšak jej skutočné 

čerpanie bolo v objeme  98,7 tis. eur. 

  

5.2.2. Výdavky Národného jadrového fondu 

 

 K 31. 12. 2010 dosiahol Národný jadrový fond celkové výdavky 55 052,2 tis. eur, čo 

predstavuje plnenie rozpočtu na 81,5 %. Z nich rozhodujúcu časť tvoria výdavky pre 

žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v sume  54 466,1 tis. eur a  výdavky         

na správu fondu   v sume 586,1 tis. eur.    

 Výdavky pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov boli vynaložené 

v rámci bežných transferov  a kapitálových transferov  na nasledovné projekty v tis. eur: 
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Názov projektu Suma 

JAVYS, a.s. 53 954,1 

   v tom: vyraďovanie JZ v lokalite Jaslovské  Bohunice JE A-1 50 235,7 

              vyraďovanie JZ v lokalite Jaslovské Bohunice JE V-1 87,0 

              nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu 41,9 

              úložisko RAO alebo VJP  1 418,5 

              skladovanie VJP v samostatných JZ 2 171,0 

VUJE, a.s. 455,2 

   v tom: vyraďovanie JZ v lokalite Jaslovské Bohunice JE A-1 455,2 

HUMA-LAB APEKO, s.r.o. 56,8 

CELKOM 54 466,1 

  Zdroj: Národný jadrový fond 

 

Výdavky na správu fondu vo výške 586,1 tis. eur boli vynaložené v rámci bežných 

výdavkov v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 

181,7 tis. eur, na poistné a príspevok do poisťovní v čiastke 83,6 tis. eur, na tovary a služby   

v čiastke 316,8 tis. eur a na bežné transfery (odchodné a členské príspevky) v sume                

4,0 tis. eur. 

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Národného jadrového fondu k 31. 12. 2010  

skončilo prebytkom 6 032,1 tis. eur.  

 

5.2.3. Finančné operácie Národného jadrového fondu 

 

 Príjmové finančné operácie tvorí len zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

v sume 730 538,9 tis. eur. Národný jadrový fond v roku 2010 nerealizoval žiadne výdavkové 

finančné operácie. 

 Saldo finančných operácií Národného jadrového fondu k  31. 12. 2010 skončilo 

prebytkom  730 538,9 tis. eur. 

 

5.2.4. Majetková a finančná pozícia Národného jadrového fondu 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície Národného jadrového fondu pozostáva z analýzy  

aktív a  pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej fáze sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 

vyplývajú zo zaokrúhľovania. 
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Štruktúra aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele aktív Národného jadrového fondu poskytuje 

informácie o hodnote aktív fondu (v netto vyjadrení) za rok 2010. Hodnota  aktív Národného 

jadrového fondu v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009 o 11 801,3 tis. eur, pričom jednotlivé 

položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

      v tis. eur 
Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý hmotný majetok 22,1 14,2 -7,9 

pohľadávky 2,1 0,9 -1,2 

finančné účty 730 539,2 736 571,0 6 031,8 

časové rozlíšenie 9 421,7 15 200,3 5 778,6 

Zdroj: Výkaz súvaha Národného jadrového fondu 

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek aktív na ich celkovej výške    

751 786,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 
Aktíva 2009 2010 

finančné účty 98,7 98,0 

časové rozlíšenie 1,3 2,0 

Zdroj: Výkaz súvaha Národného jadrového fondu 

  

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

hmotný majetok odpisovaný je opotrebovaný na 86,6 %.   

 

Štruktúra pasív 

Hodnota pasív Národného jadrového fondu v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009 

o 11 801,3 tis. eur, pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej 

tabuľke:         

                 v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 730 274,5 751 105,7 20 831,2 

rezervy 7 005,2 642,7 -6 362,5 

záväzky 2 705,2 37,8 -2 667,4 

     z toho: dlhodobé 0,1 23,6 23,5 

                krátkodobé 2 705,2 14,2 -2 691,0 

Zdroj: Výkaz súvaha Národného jadrového fondu 

 

Vlastné imanie je tvorené výsledkom hospodárenia za dané účtovné obdobie, vrátane 

výsledkov hospodárenia minulých rokov v celkovej výške 751 105,7 tis. eur.  
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Percentuálne podiely jednotlivých položiek pasív na ich celkovej výške         

751 786,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke:  

 
Pasíva 2009  2010 

vlastné imanie 98,7 99,9 

rezervy 1,0 0,1 

záväzky 0,3 x 

Zdroj: Výkaz súvaha Národného jadrového fondu 

 

 

Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

 Metodika účtovania v štátnej správe od roku 2008 vychádza z akruálneho princípu, pri 

ktorom sa transakcie vykazujú v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, a nie s obdobím 

v ktorom sa realizoval tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku je jednotné            

vo všetkých typoch účtovných jednotiek, a to porovnaním výnosov a nákladov. 

 

Štruktúra nákladov 

Hodnota jednotlivých položiek nákladov v súvislosti s hlavnou činnosťou Národného 

jadrového fondu v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009 o 12 429,9 tis. eur, pričom jednotlivé 

položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

 

v tis. eur 
Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 15,6 6,0 -9,6 

služby 29 594,5 43 429,4 13 834,9 

osobné náklady 500,8 496,0 -4,8 

dane a poplatky 0,1 0,0 -0,1 

ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

1,3 0,0 0,0 

odpisy, rezervy a opravné 
položky z prevádzkovej činnosti 
a finančnej činnosti 

7 015,0 650,6 -6 364,4 

finančné náklady 3,7 3,1 -0,6 

náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov 

3 470,8 8 445,3 4 974,5 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Národného jadrového fondu 

 

 Náklady v súvislosti s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli. Najväčšiu zmenu 

v porovnaní s rokom 2009 zaznamenali služby, a to najmä náklady na ostatné služby, ktoré 

medziročne vzrástli až o 13 834,9 tis. eur. Tento nárast vznikol z dôvodu vyššieho čerpania 

prostriedkov na investičné aj neinvestičné akcie pre žiadateľov o poskytnutie finančných 

prostriedkov súvisiace s likvidáciou jadrovoenergetických zariadení. Významnú zmenu 
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zaznamenala aj tvorba odpisov, rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej 

činnosti, z čoho najväčší pokles v roku 2010 dosiahla tvorba rezerv.  

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek nákladov na celkovej výške nákladov   

53 030,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Náklady 2009 2010 

služby 72,9 81,9 

osobné náklady 1,2 0,8 

odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 
a finančnej činnosti 17,3 1,2 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 8,6 15,9 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Národného jadrového fondu 

 

Štruktúra výnosov 

Hodnota jednotlivých položiek výnosov v súvislosti s hlavnou činnosťou Národného 

jadrového fondu v roku 2010 klesla oproti roku 2009 o 8 168,1 tis. eur, pričom jednotlivé 

položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

 

v tis. eur 
Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

10,7 11,3 0,6 

zúčtovanie rezerv a oprav. položiek  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 288,6 7 005,2 6 716,6 

finančné výnosy 21 261,9 6 797,5 -14 464,4 

výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v štátnych rozpočtových 
a príspevkových organizáciách 61 748,1 61 327,2 -420,9 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Národného jadrového fondu 
  

Výnosy v súvislosti s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli. Významný pokles 

zaznamenali finančné výnosy, ktoré sú tvorené výlučne úrokmi. Najväčší medziročný nárast 

zaznamenalo zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti. 

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek výnosov na celkovej výške výnosov   

75 141,3 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Výnosy 2009 2010 

zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej 
činnosti 0,4 9,3 

finančné výnosy 25,5 9,1 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových 
a príspevkových organizáciách 74,1 81,6 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Národného jadrového fondu 
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       Tabuľka č. 1 uľka: 1 

                                                                                           Celkový prehľad príjmov a výdavkov Národného jadrového fondu  za rok 2010 

(v tis. eur) 
 

 Ukazovateľ Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť % k 
upravenému 

rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 88 462 88 462 61 084 69,1 

      
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0 

B. Nedaňové príjmy 88 263 88 263 60 985 69,1 

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0 

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 0 0,0 

3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0 

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a žio 10 257 10 257 5 457 53,2 

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov  0 0  0,0 

6. Iné nedaňové príjmy 78 006 78 006 55 528 71,2 

C. Granty a transfery 199 199 99 49,7 

. Tuzemské bežné granty a transfery 199 199 99 49,7 

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0 

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0 

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 67 585 67 585 55 052 81,5 

      

A. Beţné výdavky 51 175 51 15 45 795 89,5 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 210 210 181 862 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  121 121 84 69,4 

3. Tovary a služby 377 377 317 84,1 

4. Bežné transfery 50 467 50 467 45 213 89,6 

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou 
výpomocou a finančným prenájmom 

 0 0 0,0 

B. Kapitálové výdavky 16 410 16 410 9 257 56,4 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 4 4 0 0,0 

2. Kapitálové transfery 16 406 16 406 9 257 56,4 

I.-
II. 

Prebytok (+), schodok (-) 20 877 20 877 6 032 28,9 

 

 Zdroj: Štátna pokladnica 
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Tabuľka č. 2 2 abuľka: 2 

     

 
Finančné operácie Národného jadrového fondu za rok  2010 

 

 

(v tis. eur) 
 

 

Ek.kl. Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť 
% k 

upravenému 
rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 684 908 684 908 730 539 106,7 

            
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 684 908 684 908 730 539 106,7 

  v tom:         

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0 

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského 
pozemkového fondu 0 0 0 0,0 

450 z ostatných finančných operácií 684 908 684 908 730 539 106,7 

500 Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 0 0,0 

            
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 0 0 0,0 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 0 0,0 

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0 

  v tom:         

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0 

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0 

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-)  684 908 684 908 730 539 106,7 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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                                                                                                             Súvaha Národného jadrového fondu za rok 2010                                                                                      Tabuľka č. 3 

(v tis. eur) 

 AKTÍVA č.r. 
Beţné účtovné obdobie Bezprostredne predch. 

účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto 

   Neobeţný majetok 002 106 92 14 22 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 0 0 0 0 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 106 92 14 22 

     Dlhodobý finančný majetok 024 0 0 0 0 

Obeţný majetok 033 736 572 0 736 572 730 541 

     Zásoby  034 0 0 0 0 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 0 0 0 0 

     Dlhodobé pohľadávky  048 0 0 0 0 

     z toho: odberatelia  049 0 0 0 0 

                iné pohľadávky  059 0 0 0 0 

     Krátkodobé  pohľadávky  060 1 0 1 2 

     z toho: odberatelia  061 0 0 0 0 

                pohľadávky z nedaňových  rozpočtových príjmov  066 0 0 0 0 

     Finančné účty 085 736 571 0 736 571 730 539 

     z toho: bankové účty 088+089 736 571 0 736 571 730 539 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 0 0 0 0 

     Časové rozlíšenie 110 15 200 0 15 200 9 422 

     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u   751 878 92 751 786 739 985 

 

P A S Í V A č.r. 
Beţné                                 

účtovné obdobie 
Bezprostr. predch. 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 751 105 730 275 

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0 

     Fondy 120 0 0 

     Výsledok hospodárenia 123 751 105 730 275 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 20 831 38 660 

Záväzky 126 681 9 710 

     Rezervy  127 643 7 005 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 0 0 

     Dlhodobé záväzky 140 24 0 

     z toho: záväzky z nájmu 145 0 0 

                iné záväzky 149 0 0 

     Krátkodobé záväzky  151 14 2 705 

     z toho : dodávatelia  152 11 2 702 

     Bankové úvery a výpomoci 173 0 0 

     z toho: bankové úvery dlhodobé 174 0 0 

                bežné bankové úvery 175 0 0 

                prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS  178+179 0 0 

     Časové rozlíšenie 180 0 0 

        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u   751 786 739 985 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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                                                                           Výkaz ziskov a strát  Národného jadrového fondu za rok 2010                                                      Tabuľka č. 4 

(v tis. eur) 

 

Výnosy č.r. 

Beţné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 0 0 0 0 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 0 0 0 0 

Aktivácia 074 0 0 0 0 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 0 0 0 0 

      z toho: výnosy z poplatkov 082 0 0 0 0 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 11 0 11 10 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 090 7 005 0 7 005 289 

Finančné výnosy 100 6 798 0 6 798 21 262 

Mimoriadne výnosy 109 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách 114 61 327 0 61 327 61 748 

V ý n o s y   c e l k o m    75 141 0 75 141 83 309 

   Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 22 111 0 22 111 42 708 

   Daň z príjmov 136+137 1 280 0 1 280 4 048 

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í 138 20 831 0 20 831 38 660 

Zdroj: Štátna pokladnica 

Náklady č.r. 

Beţné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Spotrebované nákupy 001 6 0 6 16 

     z toho: spotreba materiálu 002 6 0 6 16 

                spotreba energie 003 0 0 0 0 

                predaný tovar 005 0 0 0 0 

Služby 006 43 429 0 43 429 29 594 

Osobné náklady 011 496 0 496 501 

     z toho: mzdové náklady 012 401 0 401 410 

                zákonné sociálne poistenie 013 74 0 74 75 

                zákonné sociálne náklady 015 10 0 10 6 

Dane a poplatky 017 0 0 0 0 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 0 0 0 0 

Odpisy, rezervy, a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 029 651 0 651 7 015 

     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 8 0 8 10 

                rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 643 0 643 7 005 

Finančné náklady 040 3 0 3 4 

Mimoriadne náklady 049 0 0 0 0 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 8 445 0 8 445 3 471 

N á k l a d y   c e l k o m   53 030 0 53 030 40 601 
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5.3. Štátny fond rozvoja bývania 

 

 Štátny fond rozvoja bývania (ďalej aj „ŠFRB“ alebo „fond“) bol zriadený zákonom 

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

štátnej podpory rozvoja bývania. S účinnosťou od 1. 1. 2004 bol nahradený zákonom 

č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 ŠFRB je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní 

a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania 

výhodných dlhodobých úverov. Správu fondu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. 

 Vládny návrh rozpočtu fondu očakával celkové príjmy na rok 2010 v sume      

85 472,0 tis. eur, pričom transfer zo štátneho rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške                 

54 904,0 tis. eur a nedaňové príjmy v objeme 30 568,0 tis. eur. Celkové výdavky boli 

rozpočtované v čiastke 4 736,0 tis. eur v členení na bežné výdavky v sume 3 810,0 tis. eur 

a kapitálové výdavky v sume 926,0 tis. eur. Saldo príjmov a výdavkov na rok 2010 bolo 

rozpočtované ako prebytkové vo výške  80 736,0 tis. eur. 

 Rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 58 186,0 tis. eur tvorili 

príjmy  zo  splátok  tuzemských  úverov,  pôžičiek a návratných finančných výpomocí v sume                   

57 854,0 tis. eur a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške                                    

332,0 tis. eur. Rozpočtované výdavkové finančné operácie v sume 138 590,0 tis. eur 

predstavovali výdavky na poskytovanie úverov na podporu rozvoja bývania. Saldo 

finančných operácií bolo rozpočtované ako schodkové vo výške  80 404,0 tis. eur.  

 

5.3.1. Príjmy Štátneho fondu rozvoja bývania 

  

 K 31. 12. 2010 dosiahol ŠFRB skutočné príjmy 85 794,9 tis. eur, čo predstavuje 

plnenie ročných príjmov na 100,4 % v členení na nedaňové príjmy v objeme 30 890,9 tis. eur 

a granty a transfery vo výške  54 904,0 tis. eur. Nedaňové príjmy tvorili: 

 úroky z poskytnutých úverov na podporu rozvoja bývania v sume 27 927,6 tis. 

eur a úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 717,4 tis. eur boli, 

 iné nedaňové príjmy, konkrétne vratky nevyčerpaných podpôr poskytnutých 

z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli odvedené na účet zriaďovateľa, zostatky 

nevyčerpaných podpôr poskytnutých z mimorozpočtových prostriedkov 

nepodliehajúcim odvodovej povinnosti do štátneho rozpočtu, mylné platby klientov   

vo výške 1 982,2 tis. eur, 
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 administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 263,7 tis. eur, a to 

najmä pokuty a penále uhradené fyzickými a právnickými osobami za neplnenie 

zmluvných podmienok alebo za odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nerozpočtovali. 

 

 Tuzemské bežné granty a transfery vo výške 54 904,0 tis. eur predstavoval transfer 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na podporu rozvoja. 

 

5.3.2. Výdavky Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

 Celkové výdavky fondu k 31. 12. 2010 dosiahli sumu 4 575,7 tis. eur v členení bežné 

výdavky 4 361,2 tis. eur a kapitálové výdavky 214,5 tis. eur. 

Bežné výdavky dosiahli výšku 4 361,2 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu 

na 102,3 % a z nich objemovo najvýznamnejšie boli výdavky na tovary a služby v čiastke         

3 463,0 tis. eur.  Tieto výdavky zaznamenali svoje prečerpanie o vyše  9 % z toho dôvodu, že 

v nich zahrnuté finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom dosiahlo v skutočnosti sumu  

462,6 tis. eur, čo nebolo rozpočtované. Išlo o zostatky nevyčerpaných rozpočtových 

prostriedkov na podporu rozvoja bývania v sume 333,4 tis. eur, ktoré fondu poskytla kapitola 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) vo forme bežného transferu 

ešte v roku 2009 a obdobný zostatok nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na Vládny 

program zatepľovania v roku 2009 vo výške 129,2 tis. eur. Obidva vyššie uvedené zostatky 

boli v rámci zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu poukázané na účet MVRR SR v roku 

2010.  Z výdavkov na tovary a služby sa na bankové služby vynaložilo 1 744,4 tis. eur, odvod 

do štátneho rozpočtu predstavoval čiastku 946,3 tis. eur, na správu fondu sa použilo 309,7 tis. 

eur a finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (vyššie vysvetlené) bolo v čiastke 462,6 tis. 

eur.  

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

sumu 644,0 tis. eur a spolu s poistným a príspevkom do poisťovní v čiastke 252,0 tis. eur 

tvorili výdavky na správu fondu. Celkovo bolo z bežných výdavkov vynaložených na správu 

fondu 1 205,7 tis. eur. 

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 214,5 tis. eur a zaznamenali vysokú úsporu 

v rámci celkových výdavkov. Tvorili ich výdavky na správu fondu v objeme 42,8 tis. eur 

vynaložené na nákup softvéru a licencií a taktiež kapitálové transfery v sume 171,7 tis. eur 

poskytnuté formou nenávratného príspevku obciam v čiastke 157,1 tis. eur a jednotlivcom 
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14,6 tis. eur. Nízke čerpanie kapitálových transferov bolo najmä v dôsledku toho, že 

žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky určené zákonom o ŠFRB pre poskytovanie tohto druhu 

podpory bolo v skutočnosti menej ako sa predpokladalo. 

Saldo príjmov a výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2010  skončilo 

prebytkom v sume 81 219,2 tis. eur.  

 

5.3.3 Finančné operácie Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

 Príjmové finančné operácie dosiahli k 31. 12. 2010 sumu 66 216,8 tis. eur, čo 

predstavovalo plnenie ročného rozpočtu na 113,8 %. Príjmy zo splácania úverov (istín) 

poskytnutých na podporu rozvoja bývania tvorili čiastku 55 898,2 tis. eur v členení:              

od fyzických osôb 25 416,9 tis. eur, od obcí 17 856,9 tis. eur a od nefinančných subjektov 

12 624,4 tis. eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol v objeme           

10 318,6 tis. eur a oproti upravenému rozpočtu dosiahol plnenie až 140,7 %. 

 Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške 138 589,6 tis. eur a ich 

skutočne dosiahnutý objem 135 937,0 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu na 98,1 %. 

Výdavkové finančné operácie tvoria výdavky  na poskytovanie podpôr rozvoja bývania 

formou úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a účasti na majetku obciam 

78 321,9 tis. eur, jednotlivcom 26 149,6 tis. eur a ostatným nefinančným subjektom  31 465,5 

tis. eur. 

Saldo   finančných   operácií   Štátneho   fondu   rozvoja   bývania   k   31. 12.  2010   

skončilo schodkom vo výške 69 720,2 tis. eur. 

 

 5.3.4. Majetková a finančná pozícia Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície Štátneho fondu rozvoja bývania pozostáva z analýzy 

aktív a pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej fáze sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 

vyplývajú zo zaokrúhľovania. 

 

Štruktúra aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov aktív Štátneho fondu rozvoja 

bývania poskytuje informácie o hodnote  aktív fondu (v netto vyjadrení) za rok 2010. Aktíva 



72 

 

Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 77 238,0 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

 
                  v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 507,2 369,0 -138,2 

dlhodobý hmotný majetok 160,0 89,9 -70,1 

dlhodobý finančný majetok 1 312 996,0 1 389 265,0 76 269,0 

pohľadávky 514,0 511,0 -3,0 

finančné účty 10 318,6 11 499,0 1 180,4 

časové rozlíšenie 2,2 2,1 -0,1 

Zdroj: Výkaz súvaha Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

Medziročný nárast dlhodobého finančného majetku k 31. 12. 2010 súvisí 

s poskytovaním finančných podpôr zo strany ŠFRB formou úverov s dobou splatnosti dlhšou 

ako jeden rok. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek aktív na ich celkovej výške                 

1 401 736,1  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý finančný majetok 99,2  99,1 

finančné účty   0,8  0,8 

Zdroj: Výkaz súvaha Štátneho fondu rozvoja bývania 
 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 57,7 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 78,3 %. 

 

Štruktúra pasív 

Hodnota pasív Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009 

o 77 238,0 tis. eur, pričom jednotlivé položky pasív zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke.  

 
     v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 1 322 776,0 1 400 868,8 78 092,8 

rezervy 22,0 24,5 2,5 

zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy 1 551,0 751,7 -799,3 

záväzky 1,2 1,0 -0,2 

     z toho: dlhodobé 0,4 1,0 0,6 

                krátkodobé 0,8 0,0 -0,8 

časové rozlíšenie 147,7 89,9 -57,8 

Zdroj: Výkaz súvaha Štátneho fondu rozvoja bývania 
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 Vlastné imanie je tvorené výsledkom hospodárenia za dané účtovné obdobie, vrátane 

výsledkov hospodárenia minulých rokov v celkovej výške 1 400 868,8 tis. eur. 

Percentuálny podiel jednotlivých položiek vybraných pasív, na ich celkovej výške 

1 401 736,1 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 99, 09  99, 9 

časové rozlíšenie    0,01  0,01 

Zdroj: Výkaz súvaha Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

 Metodika účtovania v štátnej správe od roku 2008 vychádza z akruálneho princípu, pri 

ktorom sa transakcie vykazujú v  tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia, nie 

s obdobím, v ktorom sa realizoval tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku je 

jednotné vo všetkých typoch účtovných jednotiek, a to porovnaním výnosov a nákladov. 

 

Štruktúra nákladov 

Hodnota jednotlivých položiek nákladov v súvislosti s hlavnou činnosťou Štátneho 

fondu rozvoja bývania v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009 o 1 535,0 tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                v tis. eur 
Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 111,8 85,0 -26,8 

služby 241,7 180,1 -61,6 

osobné náklady 805,1 935,8 130,7 

dane a poplatky 0,2 0,2 0,0 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 43,5 0,0 -43,5 

odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 

3 618,4 5 162,0 1 543,6 

finančné náklady 2 400,4 2 175,5 -224,9 

náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 

840,5 1 058,0 217,5 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

 Náklady v súvislosti s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli. Najväčšiu 

medziročnú zmenu v nákladoch zaznamenala položka odpisy, rezerva a opravné položky 

z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti, z ktorých najväčšiu hodnotu vykazovala tvorba 

opravných položiek k poskytnutým úverom.   

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek nákladov na celkovej výške nákladov   

9 597,0 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  
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Náklady 2009 2010 

spotrebované nákupy 1,4 0,9 

služby 3,0 1,9 

osobné náklady 10,0 9,7 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,5 x 

odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 
a finančnej činnosti 44,9 53,8 

finančné náklady 29,8 22,7 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 10,4 11,0 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

Štruktúra výnosov 

Hodnota jednotlivých položiek výnosov v súvislosti s hlavnou činnosťou Štátneho 

fondu rozvoja bývania v roku 2010 klesla oproti roku 2009 o 84 954,4 tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

v tis. eur 

Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 137 497,6 54 900,0 -82 597,6 

zúčtovanie rezerv a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 6 834,9 3 434,0 -3 400,9 

finančné výnosy 27 601,9 28 646,0 1 044,1 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Štátneho fondu rozvoja bývania 
 

 Výnosy v súvislosti s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli. Najvýznamnejšiu 

medziročnú zmenu zaznamenali ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ktoré boli tvorené 

tržbami z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, sankciami z úrokov 

a ostatnými výnosmi z prevádzkovej činnosti. 

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek výnosov na celkovej výške výnosov   

86 980,0 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Výnosy 2009 2010 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 80,0 63,1 

zúčtovanie rezerv a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti 4,0 4,0 

finančné výnosy 16,0 32,9 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Štátneho fondu rozvoja bývania 
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Tabuľka č. 1 

Celkový prehľad príjmov a výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2010 

(v tis. eur) 

  Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť 
% k upravenému 

rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 85 472 85 472 85 795 100,4 

            

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0 

B. Nedaňové príjmy 30 568 30 568 30 891 101,1 

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0 

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 264 0,0 

3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0 

4. 
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 
a ážio 

30 236 28 832 28 645 99,4 

5. 
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a 
vkladov  

0 0 0 0,0 

6. Iné nedaňové príjmy 332 1 736 1 982 114,2 

C. Granty a transfery 54 904 54 904 54 904 100,0 

1. Tuzemské bežné granty a transfery 54 904 54 904 54 904 100,0 

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0 

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0 

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 4 736 4 736 4 576 96,6 

            

A. Beţné výdavky 3 811 4 261 4 361 102,3 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 795 795 644 81,0 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  293 293 252 86,0 

3. Tovary a služby 2 723 3 170 3 463 109,2 

4. Bežné transfery 0 3 2 66,7 

5. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

0 0 0 0,0 

B. Kapitálové výdavky 925 475 215 45,3 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 494 44 43 97,7 

2. Kapitálové transfery 431 431 172 39,9 

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 80 736 80 736 81 219 100,6 

 
Zdroj: Štátna pokladnica 
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Tabuľka č. 2 

Finančné operácie Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2010 

(v tis. eur) 
 

Ek.kl. Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť 
% k upravenému 

rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 58 186 58 186 66 217 113,8 

            
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 58 186 58 186 66 217 113,8 

  v tom:         

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 57 854 50 854 55 898 109,9 

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0 

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a 
Slovenského pozemkového fondu 0 0 0 0,0 

450 z ostatných finančných operácií 332 7 332 10 319 140,7 

500 Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 138 590 138 590 135 937 98,1 

            
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 138 590 138 590 135 937 98,1 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 138 590 138 590 135 937 98,1 

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0 

  v tom:         

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0 

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0 

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-)  -80 404 -80 404 -69 720 86,7 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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P A S Í V A č.r. 
Beţné                                 

účtovné obdobie 
Bezprostr. predch. 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 1 400 869 1 322 776 

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0 

     Fondy 120 0 0 

     Výsledok hospodárenia 123 1 400 869 1 322 776 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 77 383 163 873 

Záväzky 126 777 1 574 

     Rezervy  127 24 22 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 752 1 551 

     Dlhodobé záväzky 140 1 0 

     z toho: záväzky z nájmu 145 0 0 

                iné záväzky 149 0 0 

     Krátkodobé záväzky  151 0 1 

     z toho : dodávatelia  152 0 1 

     Bankové úvery a výpomoci 173 0 0 

     z toho: bankové úvery dlhodobé 174 0 0 

                bežné bankové úvery 175 0 0 

                prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS  178+179 0 0 

     Časové rozlíšenie 180 90 148 

        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u   1 401 736 1 324 498 

Zdroj: Štátna pokladnica 

 
   

 
 
 
 

 
 

   

 
 

Tabuľka č. 3 

      Súvaha Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2010 

(v tis. eur) 

 AKTÍVA č.r. 
Beţné účtovné obdobie Bezprostr. predch. 

účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto 

   Neobeţný majetok 002 1 395 444 5 720 1 389 724 1 313 663 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 873 504 369 507 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 415 325 90 160 

     Dlhodobý finančný majetok 024 1 394 156 4 891 1 389 265 1 312 996 

Obeţný majetok 033 12 010 0 12 010 10 833 

     Zásoby  034 0 0 0 0 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 0 0 0 0 

     Dlhodobé pohľadávky  048 0 0 0 0 

     z toho: odberatelia  049 0 0 0 0 

                iné pohľadávky  059 0 0 0 0 

     Krátkodobé  pohľadávky  060 511 0 511 514 

     z toho: odberatelia  061 0 0 0 0 

                pohľadávky z nedaňových  rozpočtových príjmov  066 0 0 0 0 

     Finančné účty 085 11 499 0 11 499 10 319 

     z toho: bankové účty 088+089 11 499 0 11 499 10 319 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 0 0 0 0 

     Časové rozlíšenie 110 2 0 2 2 

     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u   1 407 456 5 720 1 401 736 1 324 498 
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Tabuľka č. 4 

      Výkaz ziskov a strát  Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2010 

(v tis. eur) 

Náklady č.r. 

Beţné účtovné obdobie 
Bezprostr. predchádz. 

účtovné obdobie 
Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Spotrebované nákupy 001 85 0 85 112 

     z toho: spotreba materiálu 002 70 0 70 88 

                spotreba energie 003 15 0 15 24 

                predaný tovar 005 0 0 0 0 

Služby 006 180 0 180 242 

Osobné náklady 011 936 0 936 805 

     z toho: mzdové náklady 012 645 0 645 569 

                zákonné sociálne poistenie 013 189 0 189 167 

                zákonné sociálne náklady 015 102 0 102 69 

Dane a poplatky 017 0 0 0 0 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 0 0 0 44 

Odpisy, rezervy, a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 029 5 162 0 5 162 3 618 

     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 247 0 247 185 

                rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 24 0 24 22 

Finančné náklady 040 2 176 0 2 176 2 400 

Mimoriadne náklady 049 0 0 0 0 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 1 058 0 1 058 841 

N á k l a d y   c e l k o m   9 597 0 9 597 8 062 

 

Výnosy č.r. 

Beţné účtovné obdobie 
Bezprostr. predchádz. 

účtovné obdobie 
Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 0 0 0 0 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 0 0 0 0 

Aktivácia 074 0 0 0 0 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 0 0 0 0 

      z toho: výnosy z poplatkov 082 0 0 0 0 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 54 900 0 54 900 137 498 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 090 3 434 0 3 434 6 835 

Finančné výnosy 100 28 646 0 28 646 27 602 

Mimoriadne výnosy 109 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách 114 0 0 0 0 

V ý n o s y   c e l k o m    86 980 0 86 980 171 935 

   Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 77 383 0 77 383 163 873 

   Daň z príjmov 136+137 0 0 0 0 

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í 138 77 383 0 77 383 163 873 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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5.4. Environmentálny fond 

 

 Základné poslanie a činnosť Environmentálneho fondu (ďalej aj „fond“) vyplýva      

zo zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky. Fond bol zriadený ako právnická osoba na uskutočňovanie 

štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a sústreďuje a spravuje finančné prostriedky 

na ochranu a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, ochranu prírody 

a krajiny, na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu, na prieskum, výskum 

a vývoj, na financovanie Programu obnovy dediny a na správu fondu. Príjemcami podpory sú 

prevažne obce. Správu Environmentálneho fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia 

SR.  

Vládny návrh rozpočtu fondu na rok 2010 očakával celkové príjmy v objeme          

113 610,0 tis. eur, pričom tieto mali plynúť len z vlastných zdrojov, bez napojenia na štátny 

rozpočet. Najväčší podiel na dosiahnutých príjmoch mali mať príjmy z predaja kapitálových 

aktív a administratívne poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,           

za odber podzemnej vody a za znečisťovanie ovzdušia. Celkové výdavky boli rozpočtované 

sumou 46 060,0 tis. eur a ich najväčšia časť mala smerovať vo forme kapitálových transferov 

príjemcom dotácií v oblasti životného prostredia. Saldo príjmov a výdavkov k 31. 12. 2010 

malo dosiahnuť prebytok vo výške  67 550,0 tis. eur.  

 Rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 86 181,0 tis. eur      

tvorili príjmy  zo  splátok  tuzemských  úverov,  pôžičiek a návratných finančných    

výpomocí v sume 2 324,0 tis. eur a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov              

83 857,0 tis. eur. Rozpočtované výdavkové finančné operácie v sume 81 964,0 tis. eur 

predstavovali výdavky na poskytovanie úverov a pôžičiek. Saldo finančných operácií bolo 

rozpočtované ako prebytkové vo výške  4 217,0 tis. eur. 

 

 

5.4.1. Príjmy Environmentálneho fondu 

 

Pôvodne schválený rozpočet Environmentálneho fondu rozpočtoval celkové príjmy 

v sume 113 610,0 tis. eur. Úpravami rozpočtu boli znížené na 42 423,0 tis. eur, a to najmä 

znížením príjmov z predaja kapitálových aktív. K 31. 12. 2010 dosiahli celkové príjmy 

39 023,7 tis. eur.  

 Nedaňové príjmy vo výške 37 840,5 tis. eur tvorili takmer 97 % z celkových príjmov 

fondu a boli členené nasledovne:  
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 administratívne poplatky a iné poplatky a platby, ktoré boli v rámci celkových 

príjmov objemovo najväčšie a dosiahli 35 384,5 tis. eur. Tvorili ich najmä poplatky            

za znečisťovanie ovzdušia 12 931,5 tis. eur, poplatky za odber podzemnej vody        

11 762,2 tis. eur a poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd       

9 304,6 tis. eur,  

 príjmy z úhrad za vydobyté nerasty vo výške 1 946,1 tis. eur,  

 úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 228,6 tis. eur a úroky z úverov 

v čiastke 175,9 tis. eur,  

 iné nedaňové príjmy, ktoré boli rozpočtované sumou 37,0 tis. eur a ich 

skutočný objem k 31. 12. 2010 vo výške 105,4 tis. eur predstavoval plnenie ročného 

rozpočtu až na vyše 280 %. Z nich najvýznamnejší príjem bol z Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s. za zásah do biotopu pri výstavbe diaľnic v sume 81,6 tis. eur.  

 

Daňové príjmy, a to konkrétne príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín 

dosiahli výšku 1 183,2 tis. eur.  

Environmentálnemu fondu neboli v roku 2010 poskytnuté žiadne prostriedky             

zo štátneho rozpočtu ani z prostriedkov rozpočtu EÚ. 

 

 

5.4.2. Výdavky Environmentálneho fondu 

 

 Celkové výdavky Environmentálneho fondu na rok 2010 boli rozpočtované sumou   

46 060,0 tis. eur a úpravou rozpočtu boli znížené na 41 873,0 tis. eur najmä znížením 

kapitálových transferov. K 31. 12. 2010 realizoval fond výdavky v objeme 40 924,0 tis. eur 

v členení bežné výdavky 8 245,0 tis. eur a kapitálové výdavky 32 679,0 tis. eur.  

Z bežných výdavkov sú objemovo najväčšie výdavky na bežné transfery, ktoré      

dosiahli sumu 4 498,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 86,6 %. Bežné 

transfery boli poukázané najmä príspevkovým organizáciám vo výške 1 313,2 tis. eur, 

rozpočtovým organizáciám vo výške 1 046,1 tis. eur, právnickým osobám založeným štátom, 

obcou alebo VÚC v sume 1 000,0 tis. eur, obciam v sume 280,5 tis. eur a ďalším. 

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v objeme 2 998,0 tis. eur. Z nich čiastka  

2 651,4 tis. eur predstavuje vrátenie príjmov z minulých rokov. Ide o vrátenie preplatkov      

zo zaplatených poplatkov znečisťovateľom za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 

vôd prostredníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., nakoľko sú v bežnom 
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roku platené zálohovo a v ďalšom roku vyúčtované na základe skutočnosti za predchádzajúci 

rok.  

Ostatné bežné výdavky boli vynaložené na správu fondu v celkovej výške         

1 114,6 tis. eur, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania        

545,6 tis. eur, poistné a príspevok do poisťovní 203,1 tis. eur, na tovary a služby 348,5 tis. eur 

a na odchodné, odstupné a nemocenské dávky 17,4 tis. eur.  

 Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 32 653,0 tis. eur a k 31. 12. 2010 

dosiahli výšku 32 678,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,1 %. Takmer celý ich objem 

tvorili kapitálové transfery v čiastke 32 640,9 tis. eur. Z nich najväčšia časť smerovala obciam 

vo výške 31 241,6  tis. eur a ostatné príspevkovým organizáciám, neziskovým právnickým 

osobám, občianskym združeniam a iným. Fond obstaral aj kapitálové aktíva (nákup osobných 

automobilov a interiérového vybavenia) v celkovej výške 37,7 tis. eur a tieto výdavky boli 

vynaložené na správu fondu. Celkové výdavky na správu fondu, bežné aj kapitálové, boli 

vynaložené v sume 1 152,3 tis. eur. 

 Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Environmentálneho fondu k 31. 12. 2010 skončilo 

schodkom vo výške  1 900,3 tis. eur. 

  

 

5.4.3. Finančné operácie Environmentálneho fondu 

 

 

 Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v roku 2010 sumou 86 710,7 tis. eur a  

v skutočnosti dosiahli výšku 86 058,0 tis. eur. Z nich tvoril zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 84 086,0 tis. eur a príjmy zo splátok tuzemských úverov         

1 972,0 tis. eur.  

 Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v objeme 81 964,1 tis. eur. Úpravou 

rozpočtu boli znížené na 25 689,7 tis. eur a ku koncu roka 2010 dosiahli výšku               

7 821,0 tis. eur, čo je plnenie len na 30,4 %. Išlo o poskytnutie návratnej výpomoci vo forme 

úverov pre nefinančné subjekty v sume 6 878,5 tis. eur, pre obce v čiastke 662,0 tis. eur a pre 

neziskové právnické osoby v sume 280,5 tis. eur. Takéto nízke plnenie bolo spôsobené 

finančnou krízou, keď záujemcovia o čerpanie úverov neboli schopní splniť požadované 

podmienky v potrebnom čase a rozsahu, prípadne nemali k dispozícii dostatočné 

zabezpečenie nehnuteľného majetku pre nimi požadované úvery. 

 Saldo finančných operácií Environmentálneho fondu skončilo k  31. 12. 2010 

prebytkom  vo výške 78 237,0 tis. eur. 
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5.4.4. Majetková a finančná pozícia Environmentálneho fondu 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície Environmentálneho fondu pozostáva z analýzy aktív 

a pasív súvahy vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej fáze sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 

vyplývajú zo zaokrúhľovania. 

 

Štruktúra aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov aktív Environmentálneho fondu 

poskytuje informácie o hodnote aktív fondu (v netto vyjadrení) za rok 2010. Aktíva 

Environmentálneho fondu v roku 2010 klesli oproti roku 2009 o hodnotu 4 389,0 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke.  

        v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 31,2 20,7 -10,5 

dlhodobý hmotný majetok 30,0 40,0 10,0 

dlhodobý finančný majetok 19 790,4 21 509,4 1 719,0 

pohľadávky 858,0 2 490,1 1 632,1 

finančné účty 84 090,7 76 345,7 -7 745,0 

časové rozlíšenie 3,2 4,6 1,4 

Zdroj: Výkaz súvaha Environmentálneho fondu 

   

Najväčší podiel na zvýšení dlhodobého finančného majetku mali najmä uzatvorené 

dlhodobé  finančné výpomoci poskytnuté vo forme úverov. Úbytok finančných prostriedkov 

má súvis s vyfinancovaním úverov v roku 2010 vo vyššej miere ako v roku 2009. 

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek aktív na ich celkovej výške 

100 413,6 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý finančný majetok 18,9 21,4 

finančné účty 80,2 76,0 

Zdroj: Výkaz súvaha Environmentálneho fondu 

  

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 85,3 %, dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 82,0 % a dlhodobý finančný majetok je opotrebovaný na 6,0 %. 
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Štruktúra pasív 

Hodnota jednotlivých položiek pasív Environmentálneho fondu v roku 2010 klesla 

oproti roku 2009 o 4 389,0 tis. eur, pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke.  

                    v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 99 900,5 99 644,4 -256,1 

rezervy 26,0 22,0 -4,0 

záväzky 4 803,6 694,5 -4 109,1 

     z toho: dlhodobé 4 747,6 634,0 -4 113,6 

                krátkodobé 56,0 60,5 4,5 

časové rozlíšenie 43,7 52,7 9,0 

Zdroj: Výkaz súvaha Environmentálneho fondu 
 

 

 Vlastné imanie je tvorené výsledkom hospodárenia za dané účtovné obdobie, vrátane 

výsledkov hospodárenia minulých rokov v celkovej výške 99 644,4 tis. eur. 

Najväčší medziročný pokles zaznamenali dlhodobé záväzky zo zmlúv o poskytnutí 

úverov uzatvorených do 31. 12. 2010. 

Percentuálne podiely jednotlivých položiek pasív na celkovej výške pasív      

100 413,6 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 95,3  99,2 

záväzky 4,6  0,7 

časové rozlíšenie 0,1  0,1 

Zdroj: Výkaz súvaha Environmentálneho fondu 
 

 

Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

 Metodika účtovania v štátnej správe od roku 2008 vychádza z akruálneho princípu,   

pri ktorom sa transakcie vykazujú v období v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia, 

nie s obdobím v ktorom sa realizoval tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku je 

jednotné vo všetkých typoch účtovných jednotiek, a to porovnaním výnosov a nákladov. 

 

Štruktúra nákladov 

Hodnota jednotlivých položiek nákladov v súvislosti s hlavnou činnosťou 

Environmentálneho fondu v roku 2010 klesla oproti roku 2009 o 15  065,3 tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke. Náklady 

v súvislosti s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli.  
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v tis. eur 

Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 41,1 62,8 21,7 

služby 113,0 177,0 64,0 

osobné náklady 673,4 801,0 127,6 

dane a poplatky 40,3 46,2 5,9 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 50 979,7 39 742,7 -11 237,0 

odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 7 720,8 3 664,0 -4 056,8 

finančné náklady 10,6 20,3 9,7 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Environmentálneho fondu 

 

 Najväčšiu zmenu v porovnaní s rokom 2009 zaznamenali ostatné náklady                  

na prevádzkovú činnosť.  

Percentuálne podiely najvýznamnejších položiek nákladov na celkovej výške nákladov 

44 514,1  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Náklady 2009 2010 

spotrebované nákupy 0,1  0,1 

služby 0,2  0,4 

osobné náklady 1,1  1,8 

dane a poplatky 0,1  0,1 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 85,6  89,3 

odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej 
činnosti 12,9  8,3 

 Zdroj: Výkaz ziskov a strát Environmentálneho fondu 

 

Štruktúra výnosov 

Hodnota jednotlivých položiek výnosov v súvislosti s hlavnou činnosťou 

Environmentálneho fondu v roku 2010 klesla oproti roku 2009 o 13 113,4 tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke. Výnosy v súvislosti 

s podnikateľskou činnosťou fondu nevznikli. 

 
v tis. eur 

Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 39 849,0 36 839,0 -3 010,0 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4 068,8 999,5 -3 069,3 

zúčtovanie rezerv a opravných položiek 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 9 526,6 5 854,0 -3 672,6 

finančné výnosy 623,3 554,8 -68,5 

výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v štátnych rozpočtových 
a príspevkových organizáciách 3 301,0 8,0 -3 293,0 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Environmentálneho fondu 
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Najväčšiu medziročnú zmenu zaznamenalo zúčtovanie rezerv a opravných položiek 

z prevádzkovej a finančnej činnosti a to najmä zúčtovanie ostatných opravných položiek 

z prevádzkovej činnosti. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov boli v roku 2010 

výrazne nižšie oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu, že v roku 2010 neboli dosiahnuté 

žiadne výnosy z kapitálových transferov. 

Percentuálne podiely jednotlivých položiek výnosov na celkovej výške výnosov 

44 256,1  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Výnosy 2009 2010 

daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 69,5  83,2 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 7,1  2,3 

zúčtovanie rezerv a opravné položky z prevádzkovej a finančnej 
činnosti 16,6  13,2 

finančné výnosy 1,1  1,2 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych 
rozpočtových a príspevkových organizáciách 5,7  0,1 

Zdroj: Výkaz ziskov a strát Environmentálneho fondu 
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          Tabuľka č. 1 

                                                                                       Celkový prehľad príjmov a výdavkov Environmentálneho fondu za rok 2010 

(v tis. eur) 

Zdroj: Štátna pokladnica 

 

 

  

      
 

 
Tabuľka: 2 

  Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť 
% k upravenému 

rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 113 610 42 423 39 024 92,0 

            
A. Daňové príjmy 1 156 1 000 1 183 118,3 

B. Nedaňové príjmy 112 454 41 423 37 841 91,4 

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 655 2 500 1 946 77,8 

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 43 443 38 528 35 385 91,8 

3. Kapitálové príjmy 66 000 0 0 0,0 

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 319 358 405 113,1 

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov  0 0 0 0,0 

6. Iné nedaňové príjmy 37 37 105 283,8 

C. Granty a transfery 0 0 0 0,0 

1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0,0 

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0 

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0 

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 46 060 41 873 40 924 97,7 

            
A. Beţné výdavky 6 660 9 220 8 245 89,4 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 553 553 546 98,7 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  218 220 203 92,3 

3. Tovary a služby 3 016 3 253 2 998 92,2 

4. Bežné transfery 2 873 5 194 4 498 86,6 

5. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a 
finančným prenájmom 

0 0 0 0,0 

B. Kapitálové výdavky 39 400 32 653 32 679 100,1 

1. Obstarávanie kapitálových aktív 13 148 38 25,7 

2. Kapitálové transfery 39 387 32 505 32 641 100,4 

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 67 550 550 -1 900 -345,5 
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      Tabuľka č. 2 

     

 
Finančné operácie Environmentálneho fondu za rok 2010 

 

 

(v tis. eur) 
 

 Ek.kl. Ukazovateľ Schválený 
rozpočet      

Upravený 
rozpočet        

Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu 

 I.  PRÍJMY spolu 86 181 86 711 86 058 99,2 

      
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 86 181 86 711 86 058 99,2 

 v tom:     

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 2 324 2 625 1 972 75,1 

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0 

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0 

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a 
Slovenského pozemkového fondu 

0 0 0 0,0 

450 z ostatných finančných operácií 83 857 84 086 84 086 100,0 

500 Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0 

 II.  VÝDAVKY spolu 81 964 25 690 7 821 30,4 

      

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 81 964 25 690 7 821 30,4 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové 
operácie 

81 964 25 690 7 821 30,4 

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0 

 v tom:         

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0 

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0 

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0 

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-)  4 217 61 021 78 237 128,2 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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P A S Í V A č.r. 
Beţné                                 

účtovné obdobie 
Bezprostr. predch. 
účtovné obdobie 

   Vlastné imanie 116 99 644 99 900 

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0 

     Fondy 120 0 0 

     Výsledok hospodárenia 123 99 644 99 900 

         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 -258 -2 210 

Záväzky 126 717 4 859 

     Rezervy  127 22 26 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 0 29 

     Dlhodobé záväzky 140 634 4 748 

     z toho: záväzky z nájmu 145 0 0 

                iné záväzky 149 633 4 746 

     Krátkodobé záväzky  151 61 56 

     z toho : dodávatelia  152 8 15 

     Bankové úvery a výpomoci 173 0 0 

     z toho: bankové úvery dlhodobé 174 0 0 

                bežné bankové úvery 175 0 0 

                prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS  178+179 0 0 

     Časové rozlíšenie 180 53 44 

        Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u   100 414 104 803 

Zdroj: Štátna pokladnica 

 
 
 
 

  

            
 
 
        

 

                                                                                  Súvaha Environmentálneho fondu za rok 2010                                                                Tabuľka č. 3 
(v tis. eur) 

 

AKTÍVA č.r. 
Beţné účtovné obdobie Bezprostredne predch. 

Brutto Korekcia Netto účtovné obdobie 

   Neobeţný majetok 002 23 251 1 681 21 570 19 851 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 140 119 21 31 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 222 182 40 30 

     Dlhodobý finančný majetok 024 22 889 1 380 21 509 19 790 

Obeţný majetok 033 82 888 4 049 78 839 84 949 

     Zásoby  034 3 0 3 0 

     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 0 0 0 0 

     Dlhodobé pohľadávky  048 0 0 0 0 

     z toho: odberatelia  049 0 0 0 0 

                iné pohľadávky  059 0 0 0 0 

     Krátkodobé  pohľadávky  060 6 539 4 049 2 490 858 

     z toho: odberatelia  061 0 0 0 0 

                pohľadávky z nedaňových  rozpočtových príjmov  066 0 0 0 0 

     Finančné účty 085 76 346 0 76 346 84 091 

     z toho: bankové účty 088+089 76 339 0 76 339 84 087 

     Časové rozlíšenie 110 5 0 5 3 

     Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u  106 144 5 730 100 414 104 803 
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                                                                  Výkaz ziskov a strát  Environmentálneho fondu za rok 2010                                                     Tabuľka č. 4 

(v tis. eur) 

Náklady č.r. Beţné účtovné obdobie 
 Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu  

Spotrebované nákupy 001 63 0 63 41 

     z toho: spotreba materiálu 002 51 0 51 30 

                spotreba energie 003 12 0 12 11 

                predaný tovar 005 0 0 0 0 

Služby 006 177 0 177 113 

Osobné náklady 011 801 0 801 673 

     z toho: mzdové náklady 012 554 0 554 467 

                zákonné sociálne poistenie 013 180 0 180 154 

                zákonné sociálne náklady 015 42 0 42 29 

Dane a poplatky 017 46 0 46 40 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 39 743 0 39 743 50 980 

Odpisy, rezervy, a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 029 3 664 0 3 664 7 721 

     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 38 0 38 35 

                 rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 3 626 0 3 626 7 686 

Finančné náklady 040 20 0 20 11 

Mimoriadne náklady 049 0 0 0 0 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 0 0 0 0 

N á k l a d y   c e l k o m  44 514 0 44 514 59 579 

 

Výnosy č.r. Beţné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Hlavná                   
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 
 

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 0 0 0 0 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 0 0 0 0 

Aktivácia 074 0 0 0 0 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 36 839 0 36 839 39 849 

      z toho: výnosy z poplatkov 082 36 839 0 36 839 39 849 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 1 000 0 1 000 4 069 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 090 5 854 0 5 854 9 527 

Finančné výnosy 100 555 0 555 623 

Mimoriadne výnosy 109 0 0 0 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

114 8 0 8 3 301 

V ý n o s y   c e l k o m   44 256 0 44 256 57 369 

   Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -258 0 -258 -2 210 

   Daň z príjmov 136+137 0 0 0 0 

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z d a n e n í 138 -258 0 -258 -2 210 

Zdroj: Štátna pokladnica 
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6. Fond národného majetku SR (FNM SR) 

 

Fond národného majetku SR (ďalej aj „FNM SR“ alebo „fond“) bol zriadený zákonom 

NR SR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov 

majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku SR v znení zákona SNR č. 501/1991 

Zb., zákona SNR č. 29/1992 Zb. a zákona NR SR č. 17/1993 Z. z. Jeho poslaním je realizovať 

schválené privatizačné projekty, nakladať s majetkom fondu vo vlastnom mene v rozsahu 

vymedzenom zákonom, vykonávať práva akcionára v ním založených akciových 

spoločnostiach a iné právne úkony. 

Vo vládnom návrhu rozpočtu fondu na rok 2010 sa nerátalo s príjmami z ďalšej 

privatizácie, očakávali sa len príjmy z už uzavretých zmlúv. Celkové príjmy fondu boli 

očakávané vo výške 375 940,0 tis. eur a najvýznamnejšou príjmovou položkou boli príjmy     

z dividend v objeme 374 919,0 tis. eur, ktorých výška závisí od vývoja hospodárskeho 

výsledku prirodzených monopolov a do spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. 

Predpokladalo sa, že všetky príjmy z dividend budú transferované prostredníctvom štátnych 

finančných aktív do príjmov štátneho rozpočtu. Výdavky fondu boli rozpočtované v čiastke 

413 864,0 tis. eur a z toho suma 374 919,0 tis. eur predstavovala vyššie spomínaný transfer  

do štátnych finančných aktív. V roku 2010 sa očakávalo, že hospodárenie fondu skončí         

so schodkom 37 924,0 tis. eur. 

Príjmové finančné operácie boli na rok 2010 rozpočtované sumou 58 536,0 tis. eur, 

z ktorej čiastka 58 336,0 tis. eur bola tvorená zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov. Výdavkové finančné operácie vo výške 2 726,0 tis. eur predstavovala splátka istín 

a účasť na majetku. Saldo finančných operácií sa očakávalo ako prebytkové 55 810,0 tis. eur. 

 

6.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a FNM SR 

 

Uznesením č. 692 zo dňa 30. 9. 2009 vláda SR odsúhlasila použitie majetku FNM SR 

v súlade s § 28 ods. 3 písm. b/ bod 9 zákona vo výške 374 919,0 tis. eur na posilnenie 

štátnych finančných aktív s tým, že v zmysle bodu E.1 predmetného uznesenia odporučila 

zabezpečiť tieto prostriedky z dividend, ktoré v spoločnostiach s majetkovou účasťou      

fondu vznikli z výkonu ich činnosti. Uznesením č. 675 zo dňa 06. 10. 2010 bola  spomínaná 

čiastka zvýšená o 237 031,0 tis. eur na celkový objem 611 950,0 tis. eur.              
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 Nakoľko skutočné príjmy fondu z dividend boli nižšie ako vyčíslený predpoklad, 

FNM SR uzatvoril s MF SR Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovom 

objeme 611 946,0 tis. eur. Z tejto čiastky tvorili peňažné prostriedky z dividend poukázané   

na účty FNM SR v roku 2010 sumu 544 230,4 tis. eur, ktoré boli transferované 

prostredníctvom štátnych finančných aktív do príjmov štátneho rozpočtu a druhú časť 

predstavovali dividendy schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPP 

z nerozdeleného zisku vyplatené v roku 2009 v objeme 67 715,6 tis. eur a tieto zostali           

na posilnenie štátnych finančných aktív. 

 

6.2. Príjmy FNM SR 

 

 Celkové príjmy fondu v roku 2010 boli rozpočtované sumou 375 939,9 tis. eur. Tieto 

boli úpravou rozpočtu neskôr zvýšené na 545 646,7 tis. eur najmä vyššími príjmami z účastí 

FNM SR na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých má fond účasť, t.j. z dividend. 

 K 31. 12. 2010 dosiahli príjmy čiastku 546 054,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie 

rozpočtu na 100,1 %. Príjmy fondu tvorili najmä: 

 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v čiastke 544 276,5 tis. eur, ktoré 

sú objemovo najväčšie z nedaňových príjmov fondu. Majoritu tejto položky tvorili príjmy 

z dividend v sume 544 230,4 tis. eur, ktorých výška závisí od vývoja hospodárskych 

výsledkov najmä prirodzených monopolov a preto sa v čase prípravy návrhu ma použitie 

majetku fondu výška týchto príjmov uvádzala iba orientačne. Po zapracovaní informácií, 

ktoré vyplynuli z rozhodnutí valných zhromaždení jednotlivých spoločností bol rozpočet 

upravený na čiastku 544 234,4 tis. eur. Ďalej medzi príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku patria príjmy plynúce z vlastníctva prenajatých pozemkov a budov fondu v sume 

46,1 tis. eur, 

 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio vo výške 1 661,2 tis. eur, ktoré dosiahli plnenie rozpočtu na 132,8 %. Táto 

položka bola tvorená v prevažnej miere z úrokových výnosov vyplácaných peňažnými 

ústavmi pri termínovaných vkladoch. Výšku týchto príjmov ovplyvňoval objem peňažných 

prostriedkov, ktoré mal fond na svojich účtoch v bankách a v Štátnej pokladnici, ale aj 

základná úroková sadzba vyhlasovaná európskou centrálnou bankou. Vyššie plnenie príjmov 

v tejto položke bolo spôsobené zvýšením úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. 
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Ostatné príjmové položky svojím objemom výraznejšie neovplyvnili celkové plnenie 

príjmov.  

 

6.3. Výdavky FNM SR 

 

 Použitie majetku FNM SR upravuje § 28 zákona NR SR č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 Celkové výdavky FNM SR na  rok 2010 boli rozpočtované sumou  413 864,0 tis. eur. 

Po úprave rozpočtu dosiahli 827 209,0 tis. eur nakoľko bola zvýšená čiastka na posilnenie 

štátnych finančných aktív. Skutočné čerpanie výdavkov k  31. 12. 2010 vo výške      

633 785,8 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu na 76,6 %. Z celkových výdavkov tvorili 

bežné výdavky sumu 633 722,8 tis. eur a kapitálové výdavky sumu 63,0 tis. eur. Štruktúra 

výdavkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke ( v tis. eur). 

 

Účel pouţitia majetku 
Rozpočet Rozpočet Skutočnosť 

schválený upravený 2010 

§ 28 ods. 3, písm. b) - v súlade s rozhodnutím vlády 374 919,0 611 950,0 611 946,0 

    Uznesenie vlády SR č. 692/2009, ŠFA (dividendová politika) 374 919,0 374 919,0 374 919,0 

    Uznesenie vlády SR č. 675/2010, dividendy nad rámec použitia 0,0 169 315,4 169 311,4 

    Uznesenie vlády SR č. 675/2010, dividendy z nerozd. zisku SPP 0,0 67 715,6 67 715,6 

§ 28 ods. 3, písm. d) - náklady na činnosť FNM SR 5 044,0 5 044,0 4 056,0 

§ 28 ods. 3, písm. f) - náklady spojené s privatizáciou 2 995,2 2 995,2 1 020,5 

§ 28 ods. 3, písm. h) – reštituenti 1 045,6 7 034,5 7 049,0 

§ 28 ods. 3, písm. k) - dlhopisy FNM SR 189,7 277,3 216,9 

§ 28 ods. 3, písm. l) - náklady s odstúpením od zmlúv 4 180,0 4 180,0 99,4 

§ 28 ods. 3, písm. n) - náklady spojené s prevodom CP 532,0 9 532,0 8 944,3 

§ 15 ods. 4 zákona – zákonné ručenie FNM SR 1 660,0 1 660,0 0,0 

§ 30 zákona – záväzky FNM SR z kúpnych zmlúv 23 235,8 184 474,1 453,2 

ostatné 62,7 61,9 0,5 

S P O L U 413 864,0 827 209,0 633 785,8 

Zdroj: Fond národného majetku SR 

  

Výdavky vynaložené podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 92/1991 Zb.,  

v súlade s rozhodnutím vlády, sú popísané v časti 6.1. „Vzťahy štátneho rozpočtu a FNM 

SR“. Ide o výdavky v rámci bežných transferov. 

 Okrem výdavkov uskutočnených na základe uznesení vlády SR fond realizoval aj 

ďalšie výdavky, ktoré schvaľuje Prezídium fondu na základe príslušných ustanovení zákona  

č. 92/1991 Zb. 
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Paragraf 28 ods. 3 písm. d) zákona upravuje použitie výdavkov FNM SR na úhradu 

nákladov spojených s činnosťou fondu. Na tento účel sa vynaložilo 4 056,0 tis. eur a išlo 

o výdavky použité na mzdy, platy a služobné príjmy, poistné a príspevky do poisťovní, 

výdavky na  tovary a služby, výdavky na bežné transfery a výdavky na kapitálové aktíva. 

FNM SR nečerpal prostriedky vyčlenené na tento účel v plnom rozsahu nakoľko sa jednak 

znížil počet zamestnancov fondu a taktiež boli prijaté úsporné opatrenia v rámci investícií. 

 Prezídium FNM SR schválilo aj návrh na použitie majetku fondu podľa paragrafu    

28 ods. 3 písm.  f) zákona na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie, 

(propagácia, reklama, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a iné). Skutočné čerpanie k 31. 12.  

2010 bolo vo výške 1 020,5 tis. eur oproti rozpočtovanej sume 2 995,2 tis. eur. Tieto výdavky 

neboli čerpané v predpokladanom rozsahu z dôvodu, že v sledovanom období neprišlo           

k zahájeniu privatizačných procesov a tým sa nerealizovali výdavky na privatizačných 

poradcov. 

Výdavky na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa paragrafu 

28 ods. 3 písm.  h) zákona dosiahli 7 049,0 tis. eur. a boli mierne prekročené oproti 

upravenému rozpočtu z dôvodu vydania zmeniek na konci roku 2010, ktorých preplatenie 

fond očakával v roku 2011. 

Výdavky na úhradu nákladov spojených so splatením dlhopisov FNM SR a ich 

výnosov podľa paragrafu 28 ods. 3 písm. k) zákona (úroky, poplatky) boli schválené v sume 

277,3 tis. eur a ich skutočné čerpanie dosiahlo 216,9 tis. eur. 

Paragraf 28 ods.3 písm. l) zákona upravuje úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku 

odstúpenia od zmluvy alebo na uzatváranie zmlúv o nájme majetku, resp. nákladov, ktoré 

vznikli z mimosúdnych dohôd. Na tieto účely v priebehu roka 2010 fond vynaložil            

99,4 tis. eur, keď rozpočtované boli v objeme 4 180,0 tis. eur. Takéto nízke plnenie rozpočtu 

súviselo s tým, že sa očakávali možné výdavky na vysporiadanie vecí v dôsledku odstúpenia 

od zmluvy týkajúcej sa predaja akcií spoločnosti Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, 

a.s., avšak v sledovanom období nedošlo k rozhodnutiu súdu. 

         Výdavky podľa paragrafu 28 ods. 3 písm. n) zákona dosiahli 8 944,3 tis. eur. Išlo 

o výdavky na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na FNM 

SR fyzickými osobami a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné osoby. 

Podľa § 15 ods. 4 zákona fond ručí svojim majetkom za splnenie záväzkov 

nadobúdateľom   privatizačných   projektov.   Tieto  výdavky   boli    rozpočtované   vo  výške  
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 1 660,0 tis. eur, ale  k 31. 12. 2010 čerpané neboli nakoľko plnenie tejto položky 

nezávisí od rozhodnutí fondu, ale v prevažnej miere od rozhodnutí súdov. 

Pri uskutočňovaní činnosti vznikajú FNM SR práva a záväzky. Fond môže byť 

žalovaný za nesplnenie svojich záväzkov alebo iných povinností a za toto porušenie 

zodpovedá celým svojim majetkom. Podľa § 30 zákona NR SR č. 92/1991 Zb. ide o výdavky 

na súdne spory, ktorých výšku nevie FNM SR pri zostavovaní svojho rozpočtu presne 

vyčísliť. K 31. 12. 2010 dosiahli tieto výdavky objem 453, 2 tis. eur. 

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Fondu národného majetku SR k 31. 12. 2010  

dosiahlo schodok 87 731,2 tis. eur. 

 

6.4. Finančné operácie FNM SR 

   

 Príjmové finančné operácie fondu boli rozpočtované v čiastke 58 535,1 tis. eur a       

po úprave rozpočtu sa zvýšili na 342 553,3 tis. eur vzhľadom na vyšší zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov.  K 31. 12. 2010 dosiahli výšku 342 535,0 tis. eur. 

 Príjmy z predaja privatizovaného majetku FNM SR v objeme 16,6 tis. eur boli tvorené 

z príjmov zo zmlúv uzatvorených do 31. 12. 2009. Príjmy zo zmlúv uzatvorených v bežnom 

roku 2010 FNM SR neevidoval, nakoľko k takému predaju v sledovanom období nedošlo. 

 Príjmy z ostatných finančných operácií boli dosiahnuté v objeme 342 518,4 tis. eur 

a tvoril ich  najmä zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške              

342 494,6 tis. eur. Zvýšenie zostatku prostriedkov oproti pôvodnému rozpočtu bolo spôsobené 

tým, že záväzky, ktorých splatnosť očakával fond v roku 2009 neboli plnené v predpokladanej 

výške a ich splatnosť sa presunula do roku 2010. 

       Výdavkové operácie fondu boli rozpočtované v objeme 2 726,0 tis. eur. Úpravou 

rozpočtu boli zvýšené na 15 171,0 tis. eur a ich skutočná výška 103,8 tis. eur predstavuje 

plnenie ročného rozpočtu iba na 0,7 %. Tento rozdiel predstavovalo  predpokladané zvýšenie 

základného imania fondu v obchodných spoločnostiach, v ktorých je fond akcionárom 

a predpokladaný nákup akcií, avšak v priebehu roka k nim nedošlo. Výdavky na splácanie 

istín v objeme 103,8 tis. eur boli vynaložené na splatenie istiny dlhopisov fondu. 

Saldo finančných operácií FNM SR  k   31. 12. 2010   skončilo prebytkom     

342 431,2 tis. eur. 
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6.5. Majetková pozícia FNM SR 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície FNM SR pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej časti sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív FNM SR 

poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív fondu (v netto vyjadrení) za rok 2010. 

Aktíva FNM SR v roku 2010 zaznamenali pokles oproti roku 2009 o 121 686,7 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

      v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 107,0 53,8 -53,2 

dlhodobý hmotný majetok 607,9 374,5 -233,4 

dlhodobý finančný majetok 1 513 659,1 1 513 655,2 -3,9 

pohľadávky  173 910,0 173 565,2 -344,9 

     z toho: z obchodného styku 46,0 135,5 89,5 

     z toho: z privatizácie 173 863,4 173 429,5 -433,9 

     z toho: ostatné 0,6 0,1 -0,5 

finančné účty 1 131 553,7 1 010 502,4 -121 051,3 

Zdroj: Výkaz súvaha Fondu národného majetku SR 

 

Najväčšiu medziročnú zmenu zaznamenali finančné účty a tento pokles bol spôsobený  

najmä vyššími výdavkami, keď fond poukázal na účty MF SR dividendy schválené               

na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPP z nerozdeleného zisku vyplatené ešte 

v roku 2009 v objeme 67 715,6 tis. eur na posilnenie štátnych finančných aktív a taktiež 

poklesom hodnoty cenných papierov v objeme cca 30 000 tis. eur v portfóliu fondu z dôvodu 

výmazu akciovej spoločnosti z obchodného registra. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek aktív na ich celkovej výške 

2 698 151,1 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý finančný majetok 53,7 56,1 

pohľadávky 6,2 6,4 

     z toho: z privatizácie 6,2 6,4 

finančné účty 40,1 37,5 

Zdroj: Výkaz súvaha Fondu národného majetku SR 
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Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 91,6 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 75,4 %. 

 

Štruktúra vybraných pasív 

Položky pasív FNM SR v roku 2010 poklesli oproti roku 2009 o 121 686,7 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

      v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 2 800 302,0 2 679 875,8 -120 426,2 

rezervy 538,0 277,5 -260,5 

záväzky 2 826,4 1 966,3 -860,1 

     z toho: dlhodobé 2,1 1,7 -0,4 

     z toho: krátkodobé 2 824,3 1 964,6 -859,7 

bankové úvery a výpomoci 16 171,4 16 031,5 -139,9 

Zdroj: Výkaz súvaha Fondu národného majetku SR 

 

 

Percentuálny podiel jednotlivých položiek pasív na ich celkovej výške 2 698 151,1 tis. 

eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 
Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 99,3 99,3 

záväzky 0,1 0,1 

bankové úvery a výpomoci 0,6 0,6 

Zdroj: Výkaz súvaha Fondu národného majetku SR 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

                                                Prehľad o plnení rozpočtu Fondu národného majetku za rok 2010 
                                                                                              (v tis. eur) 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 
Skutočnosť 

2010 
% 

plnenia 
schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 601 952,8 375 939,9 545 646,7 546 054,6 100,1 

 200 - Nedaňové príjmy 601 952,8 375 939,9 545 646,7 546 054,6 100,1 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 599 637,9 374 953,0 544 282,4 544 276,5 100,0 

     220 – Administrat. poplatky a iné poplatky a platby 182,4 7,9 8,3 3,4 41,0 

     230 - Kapitálové príjmy 8,7 1,0 3,1 9,1 293,5 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 
vkladov a ážio 2 071,9 950,7 1 250,9 1 661,2 132,8 

     290 - Iné nedaňové príjmy 51,9 27,3 102,0 104,4 102,4 

VÝDAVKY SPOLU 546 856,1 413 864,0 827 209,0 633 785,8 76,6 

 600 - Beţné výdavky 546 800,7 413 672,0 827 017,0 633 722,8 76,6 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 587,1 1 971,5 2 041,5 1 960,7 96,0 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 607,5 733,4 733,4 519,1 70,8 

     630 - Tovary a služby 5 210,2 9 886,8 18 814,0 11 517,3 61,2 

     640 - Bežné transfery 539 363,5 401 051,1 805 398,9 619 699,3 76,9 

     650 - Splácanie úverov a ostatné platby súvisiace s 
úvermi 32,4 29,2 29,2 26,4 90,4 

 700 - Kapitálové výdavky 55,4 192,0 192,0 63,0 32,8 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 55,4 192,0 192,0 63,0 32,8 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   55 096,7 -37 924,1 -281 562,3 -87 731,2 31,2 

      Zdroj: Fond národného majetku SR 
 

Finančné operácie Fondu národného majetku za rok 2010 
(v tis. eur) 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 
Skutočnosť 

2010 
% 

plnenia 
schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 287 788,8 58 535,1 342 553,3 342 535,0 100,0 
 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 

fin. pasívami 287 788,8 58 535,1 342 553,3 342 535,0 100,0 

     440 - Z predaja privatizovaného majetku FNM SR 2 012,6 16,6 16,6 16,6 100,0 

     450 - Z ostatných finančných operácií 285 776,2 58 518,5 342 536,7 342 518,4 100,0 
        453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 285 774,8 58 336,0 342 494,6 342 494,6 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 390,9 2 726,0 15 171,0 103,8 0,7 
 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a     

fin. pasívami 390,9 2 726,0 15 171,0 103,8 0,7 

     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 278,2 2 560,0 15 005,0 0,0 0,0 

     820 - Splácanie istín 112,7 166,0 166,0 103,8 62,5 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) 287 397,9 55 809,1 327 382,3 342 431,2 104,6 

      Zdroj: Fond národného majetku SR 
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7. Slovenský pozemkový fond (SPF) 

 

Slovenský pozemkový fond (ďalej aj „SPF“ alebo „fond“) bol zriadený 1. 1. 1992 

v zmysle § 34 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde  a  pozemkových spoločenstvách 

v znení neskorších predpisov. SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve 

štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, 

ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov patriacich do lesného fondu. SPF nebol 

zriadený na podnikanie. 

Slovenský pozemkový fond hospodáril v roku 2010 podľa rozpočtu schváleného 

uznesením vlády SR č. 612 z 2. septembra 2009. 

Celkové príjmy v zmysle vládneho návrhu rozpočtu SPF na rok 2010 boli 

rozpočtované sumou 19 657,9 tis. eur a výdavky 20 057,9 tis. eur pri predpokladanom 

schodku 400,0 tis. eur. Na tvorbe rozpočtovaných príjmov sa najviac podieľali predovšetkým 

príjmy za nájomné zo spravovaných pozemkov a príjmy z predaja fondom spravovaných 

pozemkov. Vo výdavkovej časti podstatnú časť tvoria tie výdavky, ktorých financovanie pre 

fond vyplýva z právnych predpisov upravujúcich jeho postavenie a činnosť. Ide hlavne 

o plnenie reštitučných nárokov oprávnených osôb a usporiadanie vlastníctva k pozemkom. 

V rámci výdavkov je zahrnutý aj transfer Ministerstvu pôdohospodárstva SR v objeme 

4 979,1 tis. eur účelovo určený na financovanie nákladov súvisiacich s Registrom obnovenej 

evidencie pozemkov, ako aj na zmiernenie škôd v pôdohospodárstve spôsobených živelnými 

pohromami. 

Rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 400,0 tis. eur tvorili 

príjmy z privatizácie. Keďže výdavkové finančné operácie rozpočtované neboli, 

predpokladalo sa prebytkové saldo 400,0 tis. eur.  

7.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a SPF 

Nakoľko rozpočet Slovenského pozemkového fondu  na rok 2010 neuvažoval              

s príspevkom zo štátneho rozpočtu, financovanie všetkých činností fondu bolo zabezpečené 

z vlastných príjmov. 
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7.2. Príjmy SPF 

 

 SPF predpokladalo v súlade so svojimi činnosťami iba s rozpočtom nedaňových 

príjmov a to v sume 19 657,9 tis. eur tak v schválenom ako i v upravenom rozpočte. Skutočné 

plnenie v objeme 20 039,5 tis. eur (rok 2009: 20 669,4 tis. eur) dosiahlo 101,9 % ročného 

rozpočtu. Podrobnejšia štruktúra nedaňových príjmov, dosiahnutých za rok 2010 je 

nasledovná: 

  príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku rozpočtované sumou 9 839,2 tis. eur, 

ktoré sa splnili sumu 10 514,8 tis. eur na 106,9 %. Vyššie plnenie bolo spôsobené priaznivým 

plnením príjmov za nájomné zo spravovaných pozemkov, spojené najmä zlepšenou platobnou 

disciplínou zmluvných partnerov fondu,  

  administratívne poplatky a iné poplatky a platby svojim objemom 111,1 tis. eur 

neovplyvňujú výrazne tvorbu príjmov a predstavujú pokuty a penále za omeškanie úhrad 

a porušenia predpisov a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb,  

  kapitálové príjmy rozpočtované čiastkou 8 500,0 tis. eur, ktorých skutočné plnenie 

dosiahlo čiastku 7 659,8 tis. eur. Išlo  najmä o príjmy z predaja fondom spravovaných 

pozemkov (v rozhodujúcej miere ide o pozemky vo vlastníctve štátu), 

  úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio dosiahli v hodnotenom období sumu 417,0 tis. eur. Nízke plnenie rozpočtu (na 41,2 %) 

súvisí s nízkou úrokovou mierou vkladov, 

  iné nedaňové príjmy v rozpočte nepredpokladané dosiahli v skutočnosti objem 

1 336,8 tis. eur. Išlo o príjmy z mylných platieb, vratky, preplatky a pod.  

 

 7.3. Výdavky SPF 

 

 Slovenský pozemkový fond dosiahol za rok 2010 celkové výdavky 18 328,5 tis. eur 

(rok 2009: 20 491,9 tis. eur), čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom 20 057,9 tis. eur 

plnenie na 91,4 %.  

Podstatnú časť výdavkov tvorili bežné výdavky v sume 18 081,1 tis. eur (rok 2009: 

19 400,7 tis. eur)  v nasledovnom členení:  

  výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa čerpali 

v sume 4 307,9 tis. eur, upravený rozpočet sa plnil na 99,58 %. V priebehu roka prebehla     

na fonde reštrukturalizácia pracovných pozícií a vekovej štruktúry. 

  poistné a príspevok do poisťovní, ktoré dosiahli 1 444,2 tis. eur, 
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  výdavky na tovary a služby sa podieľali na bežných výdavkoch sumou 3 701,9 tis. eur 

a predstavujú pomerne nízke čerpanie vo vzťahu k upravenému rozpočtu na 52,2 %. Tento 

stav sa dosiahol úspornými opatreniami a snahou fondu o maximálne hospodárne 

vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti výdavkov na cestovné náhrady, energie, vodu 

a komunikácie, materiál, dopravné, nájomné a služby a pod.,  

  bežné transfery, ktoré dosiahli za rok 2010 výšku 8 627,1 tis. eur (rok 2009: 10 659,4 

tis. eur) predstavujú objemovo najväčšiu časť bežných výdavkov a prekročili rozpočtovanú 

sumu o 41 %. Z nich 6 979,3 tis. eur predstavuje transfer v rámci verejnej správy pre kapitolu 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a to  sumou 4 979,3 tis. eur                  

na financovanie nákladov na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 807 z 12. októbra 2005 a uznesenia vlády SR č. 970 zo 7. decembra 

2005 a objem 2 000,0 tis. eur z hospodárskeho výsledku fondu účelovo vyčlenený                 

na financovanie škôd vzniknutých záplavami a financovanie prác súvisiacich s ich 

verifikáciou. Súčasťou bežných transferov Medzi bežné transfery patrili aj transfery 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 1 647,8 tis. eur, ktorých gro tvorilo 

finančné plnenie reštitučných nárokov oprávnených osôb (1 397,4 tis. eur) v zmysle zákona  

č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 

v znení neskorších predpisov  a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom 

v znení neskorších predpisov. 

 Kapitálové výdavky boli rozpočtované sumou 963,1 tis. eur a ich skutočne čerpanie  

vo výške 247,4 tis. eur predstavuje plnenie ročného rozpočtu iba na 25,7 %. Rozhodujúca 

časť týchto výdavkov bola orientovaná na inováciu a rozvoj stavu majetku. Čiastočne bola 

realizovaná výstavba garáží pre administratívnu budovu v Poprade a v obmedzenej miere bola 

realizovaná obnova výpočtovej techniky a softvéru súvisiaca so zabezpečením plynulého 

chodu a ochrany informačného systému fondu. 

 Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2010 

skončilo prebytkom 1 711,0 tis. eur.  

 

7.4. Finančné operácie SPF 

 

 Príjmové finančné operácie Slovenského pozemkového fondu boli rozpočtované 

sumou 400,0 tis. eur a ich skutočný objem 5 466,0 tis. eur (rok 2009: 5 217,8 tis. eur) 

predstavuje vysoké prekročenie ich ročného rozpočtu. Ide o príjmy z predaja privatizovaného 

majetku fondu vo výške 474,8 tis. eur a v tejto sume sú zakalkulované očakávané splátky 
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podľa splátkových kalendárov z aktívnych kúpnych zmlúv za privatizovaný majetok ako aj 

neplánované splátky, keď privatizované subjekty zaplatili splátky za budúce obdobia.  

Do príjmových finančných operácií patrí aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho 

obdobia v sume 2 042,7 tis. eur a taktiež iné príjmové operácie v objeme 2 948,5 tis. eur, 

ktoré tvoria najmä príjmy na depozitný fond SPF za vyvlastnené pozemky, ktorých vlastník 

nie je známy, napr. od Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a iných. Táto 

položka sa nerozpočtuje.  

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované, k 31. 12. 2010 dosiahli   

1 016,9 tis. eur (rok 2009: 1 263,6 tis. eur) a predstavujú vyplatené finančné prostriedky                  

pre oprávnené osoby vyplácané z depozitného fondu. 

 Saldo finančných operácií SPF k  31. 12. 2010 skončilo prebytkom 4 449,1 tis. eur. 

 

7.5. Majetková pozícia SPF 

 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície SPF pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej časti sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov.  

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív SPF poskytuje 

informácie o hodnote vybraných položiek aktív fondu (v netto vyjadrení) za rok 2010. Aktíva 

SPF v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 11 600,6 tis. eur, pričom jednotlivé položky 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:  

       v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 96,4 80,7    -15,7 

dlhodobý hmotný majetok 192 807,6 200 692,1 7 884,5 

zásoby  42,0 63,4     21,4 

pohľadávky  6 261,0 5 704,3 -556,7 

finančné účty 76 063,2 80 261,0 4 197,8 

časové rozlíšenie 34,5 103,8 69,3 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského pozemkového fondu 
 

Prírastok dlhodobého hmotného majetku súvisel s prírastkom v položke pozemky, 

ktoré sú v správe SPF po zaniknutých Registroch obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) 

podľa katastrálnych území. 
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Pokles pohľadávok súvisel najmä s úhradami pohľadávok z veľkej privatizácie 

v zmysle splátkových kalendárov. 

Zvýšenie hodnoty finančných účtov súvisel s príjmami z prenájmu pozemkov 

a predaja pozemkov. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek vybraných aktív na ich celkovej výške 

286 905,3 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý hmotný majetok 70,0 69,9 

pohľadávky  2,3 2,1 

finančné účty 27,6 28,0 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského pozemkového fondu 

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 76,4 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  21,7 %. 

 Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív SPF v roku 2010 klesli oproti roku 2009 o 459,9 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:                

                   v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 175,8 227,4        51,6 

záväzky 2 217,7 1 704,8 -512,9 

časové rozlíšenie 14,9 16,3       1,4 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského pozemkového fondu 

 

 Najväčší pokles zaznamenali  záväzky, na ktorých SPF účtuje nevydokladované 

príjmy z rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov za neznámych vlastníkov do doby ich 

identifikácie, pokiaľ nemá SPF doklad. 

Percentuálny podiel jednotlivých položiek vybraných pasív na ich celkovej výške 

1 948,5 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

                 
Pasíva 2009 2010 

rezervy  7,3 11,7 

záväzky 92,1 87,5 

časové rozlíšenie  0,6 0,8 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského pozemkového fondu   
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenského pozemkového fondu za rok 2010 

(v tis. eur) 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 20 669,4 19 657,9 19 657,9 20 039,5 101,9 

 200 - Nedaňové príjmy 20 669,4 19 657,9 19 657,9 20 039,5 101,9 

      210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 11 027,9 9 839,2 9 839,2 10 514,8 106,9 

      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a 
platby 128,8 305,6 305,6 111,1 36,4 

      230 - Kapitálové príjmy 7 281,7 8 500,0 8 500,0 7 659,8 90,1 

      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 
NFV, vkladov a ážio 890,2 1 013,1 1 013,1 417,0 41,2 

      290 - Iné nedaňové príjmy 1 340,8 0,0 0,0 1 336,8 x 

VÝDAVKY SPOLU 20 491,9 20 057,9 20 057,9 18 328,5 91,4 

 600 - Beţné výdavky 19 400,7 19 094,8 19 094,8 18 081,1 94,7 

      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 3 899,0 4 330,2 4 330,2 4 307,9 99,5 

      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 1 344,4 1 560,9 1 560,9 1 444,2 92,5 

      630 -Tovary a služby 3 497,9 7 086,7 7 086,7 3 701,9 52,2 

      640 - Bežné transfery 10 659,4 6 117,0 6 117,0 8 627,1 141,0 

 700 - Kapitálové výdavky 1 091,2 963,1 963,1 247,4 25,7 

      710 - Obstarávanie kapitálových aktív 1 091,2 963,1 963,1 247,4 25,7 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   177,5 -400,0 -400,0 1 711,0 x 

            Zdroj: Slovenský pozemkový fond 
 

Finančné operácie Slovenského pozemkového fondu za rok 2010 

                                                                                                               (v tis. eur) 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 5 217,8 400,0 400,0 5 466,0 1 366,5 

 400 -  Príjmy z transakcií s finančnými aktívami         
a fin. pasívami 5 217,8 400,0 400,0 5 466,0 

1 366,5 

     440 - Z predaja privatiz. majetku FNM a SPF 697,3 400,0 400,0 474,8 118,7 

     450 - Z ostatných finančných operácií 4 520,5 0,0 0,0 4 991,2 x 

 z toho: 453 - Zostatok prostr.z predch.rokov 2 581,8 0,0 0,0 2 042,7 x 

VÝDAVKY SPOLU 1 263,6 0,0 0,0 1 016,9 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 1 263,6 0,0 0,0 1 016,9 

x 

     819 - Ostatné výdavkové finančné operácie 1 263,6 0,0 0,0 1 016,9 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) 3 954,2 400,0 400,0 4 449,1 1 112,3 

       Zdroj: Slovenský pozemkový fond 
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8. Slovenská konsolidačná, a.s.   

 

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (ďalej len „SK, a.s.“) bola založená v roku 

1999 ako akciová spoločnosť v zmysle § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka a štát v zastúpení 

Ministerstvom financií SR je 100 % akcionárom spoločnosti. Založenie Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. bolo súčasťou programu reštrukturalizácie bankového sektora prijatého 

vládou Slovenskej republiky v roku 1999. Hlavným zámerom vzniku spoločnosti bola správa 

a vymáhanie pohľadávok postúpených vybranými bankami v rámci ich reštrukturalizácie   

pred privatizáciou.  

Hlavným cieľom SK, a.s. v  roku 2010 bolo sústrediť svoju činnosť na efektívne 

spravovanie a vymáhanie  pohľadávok, ktoré SK, a. s. prevzala v predošlých rokoch             

do svojho majetku. V rozpočte sa neuvažovalo s postupovaním pohľadávok na tretie osoby 

a rovnako sa neočakávali žiadne príjmy z majetkových účastí.   

 

8.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

Slovenská konsolidačná, a.s. hospodárila v roku 2010 bez nároku na príspevok          

zo štátneho rozpočtu. Vládny návrh rozpočtu Slovenskej konsolidačnej, a. s. na rok 2010 

zahŕňal výplatu dividend ministerstvu financií SR v objeme 6 100 tis. eur a predpokladal 

celkový prebytok 372 tis. eur.   

 

8.2. Príjmy Slovenskej konsolidačnej, a.s.    

 

Slovenská konsolidačná, a.s. v roku 2010  hospodárila s celkovými príjmami   7 058,7 

tis. eur (rok 2009: 14 202,5  tis. eur).  Skutočné plnenie  príjmov v roku 2010 oproti vládnemu 

návrhu rozpočtu bolo nižšie o 19,6 %  pri  medziročnom  poklese  2010/2009  50,3 %.   

Najvýznamnejší  87,0 %-ný  podiel na nedaňových príjmoch pri  absolútnej výške 

6 141,5 tis. eur predstavovali úroky z  úverov a pôžičiek. Príjem z úrokov z  vkladov  dosiahol 

470,1 tis. eur a z iných nedaňových príjmov ako boli vrátené preddavky dane za rok 2009, 

vrátené súdne poplatky a náhrady trov konania dosiahol 400,8 tis. eur.   Príjmy z  prenájmu 

nebytových – kancelárskych priestorov  činili 46,3 tis. eur.   

8.3. Výdavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

Skutočné výdavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. dosiahli sumu 19 982,4 tis. eur (rok 

2009: 5 664,2 tis. eur), z toho bežné výdavky činili 19 836,3 tis. eur a kapitálové výdavky boli 
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čerpané v objeme  146,1 tis. eur.  Najvýraznejší takmer 73 % - ný podiel z bežných výdavkov 

predstavujú výdavky na tovary a služby, ktoré súviseli  so zabezpečovaním bežnej prevádzky 

spoločnosti a taktiež zahŕňajú vyplatenie dividend akcionárovi MF SR. Na mzdy, platy, 

príplatky, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vynaložených 4 014,2 tis. eur, 

súvisiace poistné a  príspevky do poisťovní predstavovali 1 145,4 tis. eur. V položke bežných 

transferov bolo vyčerpaných 229,9 tis. eur na odchodné jednotlivcovi a nemocenské dávky.  

Kategória kapitálových výdavkov zahŕňala obstaranie výpočtovej techniky, softvéru, 

technického zhodnotenia a komunikačnej infraštruktúry  vo výške 146,1 tis. eur. 

Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

bolo k 31. 12. 2010 vo výške  - 12 923,7  tis. eur. 

 

8.4. Finančné operácie Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

V roku 2010 sa príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  

rozpočtovali sumou 83 222 tis. eur. V rámci plánovaných príjmových finančných operácií 

tvorili najväčšie položky zostatok hotovostných peňažných prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 77 222,0 tis. eur a príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí 6 000 tis. eur.  

Skutočne dosiahnuté príjmy z finančných operácií za rok 2010 predstavovali sumu      

91 008,1 tis. eur (rok 2009: 77 101,1 tis. eur) a tvorili ich: 

 príjmy zo splácania istín úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí   

5 020,2 tis. eur. Ide o príjmy zo splácania istín pohľadávok, ktoré vznikli najmä 

z vlastných splátok dlžníkov, z exekúcií, z konkurzov, z dobrovoľných dražieb, 

z likvidácií a pod., 

 odplata za postúpené pohľadávky v sume 439,1 tis. eur predstavuje predovšetkým 

platby prislúchajúce k pohľadávkam, ktoré boli postúpené  za odplatu v rámci 

obchodných verejných súťaží.    

 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o objeme 85 548,8  tis. eur bol 

tvorený prostriedkami na bankových účtoch a hotovosti v pokladni spoločnosti. 

Výdavkové finančné operácie v roku 2010 boli rozpočtované vo výške 6 100 tis. eur. 

Skutočné výdavky dosiahli sumu 0,6 tis. eur a predstavovali odplatu za nové pohľadávky 

postúpené  do Slovenskej konsolidačnej, a.s.. 
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Saldo príjmových finančných operácií a výdavkových finančných operácií Slovenskej 

konsolidačnej a.s. bolo k 31. 12. 2010  kladné vo výške 91 007,5  tis. eur. 

 

8.5. Majetková pozícia Slovenskej konsolidačnej, a.s. 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície Slovenskej konsolidačnej a.s. pozostáva z analýzy 

vybraných aktív a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej 

časti hodnotí sa majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne 

prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív Slovenskej 

konsolidačnej, a.s. poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív spoločnosti (v netto 

vyjadrení) v roku 2010 a 2009. Aktíva Slovenskej konsolidačnej, a.s. v roku 2010 klesli  

oproti roku 2009 o 7 889,0 tis. eur, pričom vybrané položky aktív  zaznamenali pohyby 

vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

         
                    v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 149,0 110,7 -38,3 

dlhodobý hmotný majetok 1 867,2 1 670,9 -196,3 

pohľadávky  478,3 394,8 -83,5 

     z toho: z obchodného styku 207,7 178,0 -29,7 

     z toho: ostatné 270,6 216,8 -53,8 

finančné účty 85 548,8 78 083,7 -7 465,1 

časové rozlíšenie 130,5 24,7 -105,8 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenskej konsolidačnej, a. s. 
 

 Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný pri finančných účtoch a dlhodobom hmotnom 

majetku. Pokles  dlhodobého hmotného majetku súvisí s jeho odpisovaním. 

  

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek vybraných aktív na ich celkovej výške 

80 284,8  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý hmotný majetok 2,1  2,1  

pohľadávky 0,5  0,5  

finančné účty 97,0  97,3  

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenskej konsolidačnej, a. s. 
 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 
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nehmotný majetok je opotrebovaný na 91,5 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 99,6 %. 

 

Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív Slovenskej konsolidačnej, a.s. v roku 2010 klesli oproti roku 

2009 o 1 165,3 tis. eur, pričom jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:  

                              v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 54 691,4 53 851,1 -840,3 

záväzky 755,0 430,0 -325,0 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenskej konsolidačnej, a. s. 
 

 

Percentuálny podiel položiek pasív na ich celkovej výške 54 281,1  tis. eur za rok 

2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Pasíva 2009 2010 

rezervy 98,6  99,2  

záväzky   1,4   0,8  

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenskej konsolidačnej, a. s. 
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 14 202,5 8 786,1 8 786,1 7 058,7 80,3 

 200 - Nedaňové príjmy 14 202,5 8 786,1 8 786,1 7 058,7 80,3 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 55,4 63,1 63,1 46,3 73,4 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 
NFV, vkladov a ážio 13 391,6 8 471,0 8 471,0 6 611,6 78,0 

     290 - Iné nedaňové príjmy 755,5 252,0 252,0 400,8 159,0 

VÝDAVKY SPOLU 5 664,2 8 363,7 8 363,7 19 982,4 238,9 

 600 - Beţné výdavky 5 548,0 8 027,6 8 027,6 19 836,3 247,1 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 3 407,0 4 146,8 4 146,8 4 014,2 96,8 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 997,9 1 229,6 1 229,6 1 145,4 93,2 

     630 - Tovary a služby 1 127,8 2 409,9 2 409,9 14 446,8 599,5 

     640 - Bežné transfery 15,3 241,3 241,3 229,9 95,3 

 700 - Kapitálové výdavky 116,2 336,1 336,1 
 

146,1 43,5 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 116,2 336,1 336,1 146,1 43,5 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   8 538,3 422,4 422,4 -12 923,7 x 

Zdroj: Slovenská konsolidačná, a. s.      

      

Finančné operácie Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 77 101,1 83 222,1 83 222,1 91 008,1 109,4 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 77 101,1 83 222,1 83 222,1 91 008,1 109,4 

     410 - Zo splátok tuzemských úverov a 
pôžičiek a NFV (len istín) 4 697,0 6 000,0 6 000,0 5 020,2 83,7 

     430 - Z predaja majetkových účastí 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     453 - Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 70 026,9 77 222,1 77 222,1 85 548,8 110,8 

     455 - Odplata za postúpenú pohľadávku 2 377,2 0,0 0,0 439,1 x 

VÝDAVKY SPOLU 0,8 6 100,0 6 100,0 0,6 0,0 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 0,8 6 100,0 6 100,0 0,6 0,0 

     815 - Odplata za postúpenú pohľadávku 0,8 0,0 0,0 0,0 x 

     819 - Ostatné výdavkové finančné operácie 0,0 6 100,0 6 100,0 0,6 0,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   77 100,3 77 122,1 77 122,1 91 007,5 118,0 

Zdroj: Slovenská konsolidačná, a. s.    
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     9. Verejné vysoké školy  

Verejné vysoké školy (ďalej VVŠ) sú verejnoprávne a samosprávne inštitúcie, ktoré sa 

zriaďujú a zrušujú zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 2 písm. a) tohto zákona  

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. Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je 

poskytovanie vysokoškolského vzdelania, tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká 

činnosť. Hlavným zdrojom príjmov verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho rozpočtu, 

ktoré sa poskytujú vo forme tzv. blokového grantu, teda vnútorne neštruktúrované 

s výnimkou účelovo určených finančných prostriedkov a záväzného ukazovateľa maximálnej 

sumy osobných nákladov. Na pokrytie výdavkov na svoju činnosť verejná vysoká škola 

využíva v zmysle § 16 a § 89 ods. 1 zákona o vysokých školách okrem štátnych dotácií aj 

ďalšie zdroje. 

9.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a verejných vysokých škôl 

Vládný návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2010 predpokladal pre verejné vysoké 

školy príjmy 523 142,0 tis. eur a výdavky 522 793,0 tis. eur. Štruktúra rozpočtovaných 

príjmov a rozpočtovaných výdavkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke v tis. eur. 

Príjmy rok 2010 

príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 644,0 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby 69 379,0 

kapitálové príjmy 0,0 

úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio 147,0 

iné nedaňové príjmy 1 211,0 

granty a transfery 451 761,0 

spolu 523 142,0 

Výdavky  

mzdy a odvody 281 191,0 

tovary a služby 155 462,0 

bežné transfery 55 061,0 

obstarávanie kapitálových aktív 31 064,0 

splácanie úrokov a ostatné platby 15,0 

spolu 522 793,0 
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9.2. Príjmy verejných vysokých škôl 

Príjmy verejných vysokých škôl (ďalej len VVŠ) sú tvorené z vlastných príjmov, 

grantov a transferov vrátane transferov zo štátneho rozpočtu. Vlastné príjmy VVŠ 

pozostávajú z výnosov zo školného od zahraničných študentov, z poplatkov spojených          

so štúdiom, kontraktačného výskumu, ďalšieho vzdelávania, zabezpečenia ubytovania a 

stravovania. Granty a transfery pozostávajú z tuzemských grantov a transferov, kapitálových, 

zahraničných grantov a transferov.   

Verejné vysoké školy v roku 2010 hospodárili s celkovými príjmami                        

696 717,4  tis. eur (rok 2009: 617 441,7 tis. eur).   Skutočné plnenie celkových príjmov VVŠ 

v roku 2010 oproti vládnemu návrhu rozpočtu bolo vyššie o 33,2 %, pričom medziročné 

skutočné plnenie 2010/2009 je vyššie o 12,8  %. 

Príjmy v hlavnej kategórii Nedaňové príjmy ku koncu roka predstavovali 133 201,7 

tis. eur (rok 2009: 112 820,7 tis. eur), z čoho najvyššie príjmy 101 431,7 tis. eur boli 

dosiahnuté z administratívnych  poplatkov a  iných poplatkov a platieb.  Išlo najmä o poplatky 

spojené so štúdiom, príjmy za ďalšie vzdelávanie, kurzy a pod. Ostatné príjmy ako príjmy 

z podnikania, z vlastníctva majetku, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 

návratných finančných výpomoci a vkladov vrátane  iných nedaňových príjmov predstavovali 

v úhrnnej sume 31 770,0  tis. eur. 

 V rámci hlavnej kategórie Granty a transfery boli dosiahnuté príjmy v celkovej sume 

563 515,6 tis. eur (rok 2009: 504 621,0 tis. eur), na  ktorých  najvyšší  80,2 %-ný podiel  

vykazujú tuzemské bežné granty a transfery, a to 451 781,5 tis. eur, tuzemské kapitálové 

granty a transfery činili  98 854,5 tis. eur a zahraničné granty  12 879,6  tis. eur.   

 

9.3. Výdavky verejných vysokých škôl 

Na financovanie činnosti verejných vysokých škôl na rok 2010 boli rozpočtované 

výdavky v celkovej sume 522 793, 0 tis. eur.  Skutočné celkové čerpanie výdavkov dosiahlo 

výšku 708 228,6  tis. eur (rok 2009: 597 182,5 tis. eur),  čo je v porovnaní  so schváleným 

vládnym rozpočtom roku 2010  viac  o 35,5 % a pri porovnaní medziročnej zmeny 

skutočnosti 2010/2009 je nárast  o 18,6 %.  Návrh rozdelenia výdavkov VVŠ z dotácií          

zo štátneho rozpočtu sa odvíjal z metodiky rozpisu rozpočtu dotácie VVŠ. Z prostriedkov 

štátneho rozpočtu boli financované študijné programy a prevádzka VVŠ, vysokoškolská veda 

a technika, rozvoj vysokých škôl, ich transformácia, sociálne a prospechové štipendiá,  
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podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných 

centier. V celkovom objeme finančných prostriedkov na rok 2010 boli zohľadnené výdavky, 

ktoré pozostávali z výdavkov financovaných z vlastných zdrojov a výdavkov štátneho 

rozpočtu. Výdavky na financovanie výskumných projektov prostredníctvom Agentúry pre 

podporu výskumu a vývoja ako aj zo štrukturálnych fondov EÚ vrátane spolufinancovania sú 

získavané na základe súťaží. Poskytnutie týchto výdavkov je zohľadnené v skutočnom 

čerpaní výdavkov.  

Na  kategóriu bežných výdavkov  bolo vynaložených 565 780,2 tis. eur a na kategóriu 

kapitálových výdavkov 142 448,4 tis. eur. Najvyšší 40,5 %-ný podiel z  bežných výdavkov 

predstavovalo  odmeňovanie pedagogických,  nepedagogických a  vedeckých pracovníkov 

vysokých škôl a to 229 155,0 tis. eur, poistné a  príspevky do poisťovní  činili 78 091,7 tis. 

eur, výrazný 32,4 %-ný podiel z bežných výdavkov  v objeme 183 453,1 tis. eur (rok 2009: 

171 512,2  tis. eur) zaznamenali  tovary a služby. Bežné transfery na odstupné, odchodné, 

štipendiá doktorandov a ostatné štipendiá boli vyčerpané vo výške   75 075,5  tis. eur. Úroky a 

ostatné platby súvisiace s poskytnutými návratnými zdrojmi financovania predstavovali 5,0 

tis. eur. 

Na kapitálové výdavky boli v roku 2010 vynaložené finančné prostriedky v objeme 

142 448,4  tis. eur (rok 2009: 74 021,8 tis. eur), z  toho na obstarávanie kapitálových aktív 

141 176,1  tis. eur a na kapitálové transfery 1 272,3  tis. eur.  

 

9.4. Finančné operácie verejných vysokých škôl 

V roku 2010 boli vo vládnom návrhu verejným vysokým školám rozpočtované 

príjmové finančné operácie v sume 143 190,0 tis. eur  a výdavkové finančné operácie v sume   

9,0 tis. eur. V skutočnom plnení príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami sa prejavil zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume                        

194 967,1 tis. eur, ktorý nebol čerpaný k 31. 12. 2010 a VVŠ  ich plánujú  čerpať v roku 

2011. V rámci výdavkových finančných operácií evidujú verejné vysoké školy čiastku 80,5  

tis. eur, ktorá  pozostávala zo splátok  istín z úverov, dlhodobých finančných výpomocí  

a finančného prenájmu. 
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9.5. Majetková pozícia verejných vysokých škôl               

 

Zhodnotenie majetkovej pozície verejných vysokých škôl pozostáva z analýzy 

vybraných aktív  a vybraných pasív so stavom k 31. 12. 2010. V prvej časti hodnotíme 

majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. 

Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku verejných vysokých škôl  poskytujú 

informácie o hodnote celkového majetku  (v netto vyjadrení) za rok 2010.  Celkový majetok 

verejných vysokých škôl  v roku 2010 vzrástol oproti roku 2009 o 182 102,4   tis. eur,  pričom 

jednotlivé položky majetku zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena  

dlhodobý  nehmotný majetok 2 602,6 12 271,0 9 668,4 

dlhodobý  hmotný majetok 686 210,1 823 348,2 137 138,1 

dlhodobý finančný majetok 5 091,8 5 091,8 0,0 

zásoby 4 634,2 4 912,4 278,2 

pohľadávky  45 533,2 93 172,1 47 638,9 

finančné  účty 210 334,2 198 017,4 -12 316,8 

časové  rozlíšenie 1 925,2 1 620,8 -304,4 

Zdroj: FIN 2-04  verejných vysokých škôl   

 

Najvyšší podiel na majetku verejných vysokých škôl  predstavuje dlhodobý hmotný 

majetok, ktorý zaznamenal aj najvyšší medziročný nárast, a to  o 137 138,1 tis. eur, pričom 

najvyšší podiel na  ňom predstavovali stavby.  Na výraznom zvýšení  pohľadávok majú 

rozhodujúci podiel pohľadávky z dotácií a zúčtovania so štátnym rozpočtom, ktoré 

v porovnaní s rokom 2009 dosiahli nárast 44 669,3 tis. eur.        

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške 

1 138 433,7  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  hmotný majetok 71,8 72,3   

pohľadávky  4,8 8,2   

finančné  účty 22,0 17,4   

Zdroj: FIN 2-04  verejných vysokých škôl   

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 40,5  %  a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  30,9 %.   
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Štruktúra  vybraných pasív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných položiek cudzích 

zdrojov verejných vysokých škôl poskytuje informácie za rok 2010.  Hodnota vybraných 

položiek pasív verejných vysokých škôl v roku 2010 vzrástla  oproti roku 2009 o 147 140,1 

tis. eur, pričom jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania zaznamenali pohyby 

vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

    v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 7 484,8 7 190,7 -294,1 

záväzky  72 032,9 89 380,1 17 347,2 

bankové úvery a výpomoci 327,9 293,9 -34,0 

časové rozlíšenie 314 788,6 444 909,6 130 121,0 

Zdroj: FIN 2-04  verejných vysokých škôl   

 

Percentuálny podiel  položiek pasív  na ich celkovej výške 541 774,3 tis. eur za rok 

2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

Pasíva 2009 2010 

rezervy 1,9 1,3  

záväzky 18,2   16,5   

bankové úvery a výpomoci 0,1 0,1 

časové rozlíšenie 79,8 82,1 

Zdroj: FIN 2-04  verejných vysokých škôl   
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Prehľad o plnení rozpočtu Verejných vysokých škôl za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 617 441,7 506 307,1 669 004,4 696 717,4 104,1 

 200 - Nedaňové príjmy 112 820,7 102 383,0 128 580,2 133 201,7 103,6 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 922,0 2 213,0 795,3 804,9 101,2 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 90 887,1 97 389,4 99 915,2 101 431,7 101,5 

     230 - Kapitálové príjmy 1 915,1 0 3 758,1 3 978,2 105,9 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 
vkladov a ážio 346,5 147,2 380,7 355,4 93,4 

     290 - Iné nedaňové príjmy 18 750,0 2 633,4 23 730,9 26 631,5 112,2 

 300 - Granty a transfery 504 621,0 403 924,1 540 424,2 563 515,6 104,3 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 438 341,5 403 924,1 444 059,7 451 781,5 101,7 

     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 55 162,1 0,0 86 613,5 98 854,5 114,1 

     330 - Zahraničné granty 11 117,4 0,0 9 751,0 12 861,4 131,9 

     340 - Zahraničné transfery 0,0 0,0 0,0 18,2 x 

VÝDAVKY SPOLU 597 182,5 507 065,8 781 727,0 708 228,6 90,6 

 600 - Beţné výdavky 523 160,7 506 897,2 629 548,5 565 780,2 89,9 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 213 248,4 213 655,4 238 369,2 229 155,0 96,1 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 72 885,1 74 731,7 82 641,1 78 091,7 94,5 

     630 - Tovary a služby 171 512,2 160 771,4 232 277,8 183 453,1 79,0 

     640 - Bežné transfery 65 508,3 57 724,2 76 260,2 75 075,5 98,4 

     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 
úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a 
finančným prenájmom  6,7 14,5 0,2 5,0 2 500,0 

 700 - Kapitálové výdavky 74 021,8 168,6 152 178,5 142 448,4 93,6 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 73 942,4 168,6 151 368,7 141 176,1 93,3 

     720 - Kapitálové transfery  79,4 0,0 809,8 1 272,3 157,1 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   20 259,2 -758,7 -112 722,6 -11 511,2 10,2 

Zdroj: Verejné vysoké školy      
 

Finančné operácie Verejných vysokých škôl za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 177 279,9 813,6 126 775,8 194 967,1 153,8 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 177 279,9 813,6 126 775,8 194 967,1 153,8 

     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich       
rokov 177 279,9 813,6 126 775,8 194 967,1 153,8 

     454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0 0,0 0,0 0 x 

VÝDAVKY SPOLU 74,8 55,1 80,5 80,5 100,0 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 74,8 55,1 80,5 80,5 100,0 

     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku a ostatné 
výdavkové operácie 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     820 - Splácanie istín 74,8 55,1 80,5 80,5 100,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   177 205,1 758,5 126 695,3 194 886,6 153,8 

        Zdroj: Verejné vysoké školy  
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10. Príspevkové organizácie  

 

 Príspevkové organizácie hospodária v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004   

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov podľa svojho rozpočtu nákladov,  výnosov a výsledku hospodárenia. Ich rozpočet 

zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov 

a prostriedky prijaté od iných subjektov. 

 V materiáli sa hodnotí hospodárenie príspevkových organizácií  ako celku, t.j. sumár 

príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a vyšších územných celkov. 

 Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti 

kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. 

Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku 

verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, 

knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu (plavárne, správy športových zariadení) a pod. 

a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy 

(správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.)        

a  na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a iné). 

 Rozpočet príjmov a výdavkov príspevkových organizácií
1)

 na rok 2010 bol stanovený 

takto: 

                                                                                                                                       v tis. eur 

  

Príjmy Výdavky 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

PO v pôsobnosti štátu 1 019 684,0 1 162 861,0 1 022 838,0 1 203 396,0 

PO v pôsobnosti obcí 180 173,0 196 569,0 182 689,0 198 993,0 

PO v pôsobnosti VÚC 362 043,0 387 516,0 368 935,0 404 094,0 

S p o l u 1 561 900,0 1 746 946,0  1 574 462,0 1 806 483,0 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Najvyšší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch v schválenom rozpočte majú 

štátne príspevkové organizácie 65,3 %, príspevkové organizácie v pôsobnosti VÚC tvoria 

                                                 
1)

  Ide o sumár príspevkových organizácií štátu, obcí a vyšších územných celkov 
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23,2  % a príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí 11,5   %. Štátne príspevkové organizácie 

sa najviac podieľajú aj na rozpočte celkových výdavkov príspevkových organizácií, a to    

65,0 %-mi, príspevkové organizácie VÚC tvoria 23,4 %.  Príspevkové organizácie 

v pôsobností obcí sa na schválenom rozpočte výdavkov podieľajú 11,6 %, pričom majú 

najväčší podiel na tvorbe rozpočtovaného schodku . 

 Úprava rozpočtu  sa prejavila tak v príjmoch, ako vo výdavkoch. Rozpočet príjmov 

bol zvýšený o 185 046,0  tis. eur a rozpočet výdavkov o 232 021,0  tis. eur. Úpravou rozpočtu 

sa  zvýšil rozpočtovaný schodok 12 562,0 tis. eur na sumu 59 537,0  tis. eur.  

 

10.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a príspevkových organizácií 

 

 Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného 

majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov                

a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ 

poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol 

vyrovnaný. Príspevok na prevádzku možno použiť aj na krytie odpisov, najviac do výšky 

určenej zriaďovateľom. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť 

príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah 

medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou. 

 Príspevkové organizácie dostávajú na svoju činnosť príspevok od zriaďovateľa. 

V roku 2010  poskytol štátny rozpočet na činnosť štátnych príspevkových organizácií formou 

bežného a kapitálového transferu príspevok v celkovej sume 213 100,1  tis. eur.  

Obdobne obce poskytli bežný a kapitálový transfer príspevkovým organizáciám v ich 

pôsobnosti v úhrnnej sume 93 836,5 tis. eur a vyššie územné celky svojim príspevkovým 

organizáciám v sume 200 896,6 tis. eur. 

Príspevky boli použité aj v roku 2010 na potreby, vyplývajúce z činnosti 

príspevkových organizácií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

10.2. Príjmy príspevkových organizácií 

 

 Príspevkové organizácie dosiahli za rok 2010 celkové príjmy 1 734 749 tis. eur  (v tom 

štátne príspevkové organizácie 1 168 411,0 tis. eur, príspevkové organizácie v pôsobnosti 

VÚC 371 599,0  tis. eur a v pôsobnosti obcí 194 739,0 tis. eur). Celkové príjmy  k  

upravenému  rozpočtu boli splnené  na  99,3  %,  na čom sa  nedaňové príjmy  podieľali 
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plnením  98,2 %   a   skupina grantov  a  transferov   100,8 %.     Hodnotenie plnenia príjmov 

za rok 2010 v zmysle rozpočtovej klasifikácie je nasledovné: 

Nedaňové príjmy – pôvodný rozpočet 968 605,0 tis. eur bol upravený                         

na 1 008 539,0 tis. eur  a skutočné  plnenie  990 203,0  tis. eur (rok 2009: 994 139,0 tis. eur) 

predstavuje naplnenie upraveného rozpočtu  na 98,2 %. V nich jednotlivé príjmy tvoria: 

• príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré   dosiahli  30 070,0 tis. eur sa splnili na 

93,6 % . Patria sem hlavne príjmy z podnikania, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov 

a objektov, z prenajatých strojov a prístrojov, zariadení a podobne,  

• administratívne a iné poplatky a platby, ktoré sa splnili sumou 879 273,0 tis. eur           

na 92,9 % a predstavujú hlavne plnenie príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

štátnych príspevkových organizácií,  

• kapitálové príjmy rozpočtované v upravenom rozpočte sumou 18 279,0 tis. eur dosiahli 

11 986,0 tis. eur, t.j. 65,6 % upraveného rozpočtu a vznikli hlavne ako príjem z predaja 

kapitálových aktív príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a tiež predajom pozemkov, 

budov, bytov, dopravných prostriedkov a podobne, 

• úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 168,0 tis. eur a tvoria ich 

predovšetkým kreditné úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, účtov finančného 

hospodárenia a úroky z termínovaných vkladov, návratných finančných výpomocí, 

• iné nedaňové príjmy dosiahli 68 706,00 tis. eur (589,5 % upraveného rozpočtu) 

a vytvorené boli hlavne príspevkovými organizáciami v pôsobnosti štátu (63 597,0 tis. eur), 

napr. ako prijaté odvody, refundácie, vratky, dobropisy  a ostatné nedaňové príjmy. 

Granty a transfery  boli pôvodne rozpočtované sumou 593 295,0 tis. eur, upraveným 

rozpočtom sa zvýšili na 738 407,0  tis. eur a skutočne sa  plnili sumou 744 546,0 tis. eur (rok 

2009: 778 835,0 tis. eur), čo je plnenie upraveného rozpočtu na 100,8 %. Podielom   

331 832,0 tis. eur ich tvoria príspevkové organizácie štátu, ďalej príspevkové organizácie 

VÚC sumou 257 179,0 tis. eur a príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí               

155 535,0 tis. eur. V podrobnejšom členení ich tvoria: 

• tuzemské bežné granty a transfery, ktoré svojim objemom 571 411,0 tis. eur predstavujú 

až 76,7  % celkových grantov a transferov. Najvyšší podiel na nich majú transfery, a to         

zo štátneho rozpočtu,  vyššieho územného celku, zo zdravotných poisťovní a pod.,  
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• tuzemské kapitálové granty a transfery 124 126,0 tis. eur, ktoré sú obdobne najviac 

tvorené  zo štátneho rozpočtu, z vyššieho územného celku, ostatných subjektov verejnej 

správy, zdravotných poisťovní a pod., 

• zahraničné granty 3 533,0  tis. eur, v  nich hlavne granty od medzinárodných 

organizácií,  

• zahraničné transfery 45 476,0 tis. eur ako  prostriedky z rozpočtu európskej únie. 

 

10.3. Výdavky príspevkových organizácií 

 

Výdavky za rok 2010  čerpali príspevkové organizácie štátu, v pôsobnosti VÚC a obcí  

v sume 1 759 872,0  tis. eur, čím sa splnil upravený rozpočet (1 806 483,0  tis. eur) na 97,4 %; 

z nich na štátne príspevkové organizácie pripadá 1 189 177,0 tis. eur, na príspevkové 

organizácie v pôsobnosti VÚC 371 841,0  tis. eur a príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí 

198 854,0 tis. eur. Štruktúru výdavkov príspevkových organizácií tvorili: 

Bežné výdavky  pôvodne rozpočtované sumou 1 482 516,0 tis. eur, zvýšené boli 

upraveným rozpočtom na 1 595 656,0 tis. eur a skutočné čerpanie predstavuje         

1 532 757,0  tis. eur (rok 2009: 1 648 973,0 tis. eur), t.j. na 96,1 % upraveného rozpočtu. Ich 

čerpanie je vykazované ako: 

• mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 626 127,0 tis. eur, 

s najväčším podielom čerpania týchto výdavkov je položka tarifný plat, osobný, základný 

a funkčný  plat, 

• poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v sume 224 827,0 tis. eur, pričom 

najviac sa v rámci tejto položky čerpá na starobné poistenie, na poistenie do rezervného fondu 

solidarity, na poistné do zdravotných poisťovní a podobne,  

• tovary a služby, ktoré vykazujú obdobne ako v predchádzajúcich rokoch najväčší podiel 

na čerpaní bežných výdavkov sumou 667 411,0 tis. eur. V nich príspevkové organizácie 

v pôsobnosti štátu tvoria 469 759,0 tis. eur, vyšších územných celkov 122 133,0 tis. eur a       

v pôsobnosti obcí 75 519,0 tis. eur. Použili sa najmä ako materiál, služby, platby za energie, 

vodu a ďalej na cestovné náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu a ostatné výdavky tejto 

položky, 
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• bežné transfery v sume 12 388,0  tis. eur najmä ako bežné transfery jednotlivcom a 

neziskovým právnickým osobám, a v nich na odstupné, odchodné,  nemocenské dávky,         

na štipendiá a pod., 

• splácanie úrokov  a ostatných  platieb súvisiacich  s úvermi, pôžičkami  a návratnými 

finančnými výpomocami  v sume 2 004,0 tis. eur. 

Kapitálové výdavky dosiahli za hodnotené obdobie 227 115,0 tis. eur (rok 2009: 

156 287,0  tis. eur), čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 16 288,0 tis. eur. 

Rozpočet sa splnil na 107,7  %. Kapitálové výdavky boli použité ako:  

• obstarávanie kapitálových aktív 224 883,0 tis. eur, čo tvorí podstatnú časť čerpania 

kapitálových výdavkov. V nich najväčší podiel majú štátne príspevkové organizácie sumou 

154 105,0  tis. eur. Obdobne ako v roku 2009  najviac týchto výdavkov sa vynaložilo na 

nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky, na realizáciu stavieb a ich 

technického zhodnotenia, na nákup softvéru, rôznych licencií, na nákup dopravných 

prostriedkov a pod., 

• kapitálové transfery, ktorých čerpanie je 2 232,0 tis. eur. 

 Výsledkom rozpočtového hospodárenia štátnych príspevkových organizácií, 

príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a VÚC za rok 2010 je schodok  25 123,0 tis. eur, 

ktorý v porovnaní s predpokladaným  schodkom  v  upravenom rozpočte  59 537,0 tis. eur 

predstavuje zlepšenie výsledku hospodárenia o 34 414,0 tis. eur.    

 Súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2010 boli rozpočty tých 

príspevkových organizácií, ktoré sú v súlade s jednotnou metodikou ESA 95 platnou           

pre Európsku úniu, zaradené do sektora verejnej správy. Ide o príspevkové organizácie 

založené štátom, obcami alebo vyšším územným celkom, u ktorých  je menej ako 50 % 

výrobných nákladov pokrytých tržbami. Zaraďovanie subjektov verejnej správy                    

do príslušných sektorov ekonomiky, ako aj plnenie podmienok pre zaraďovanie subjektov    

do sektora verejnej správy, je v pôsobnosti Štatistického úradu SR v súlade so zákonom        

č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

 Hodnotenie príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a územnej samosprávy,  

zaradených do sektora verejnej správy v súlade s jednotnou metodikou ESA 95 je nasledovné: 

 Príjmy bez finančných operácií dosiahli za rok 2010  celkový objem 824 757,9  tis. eur 

(štátne 366 762,8  tis. eur, v pôsobnosti obcí 166 287,7 tis. eur a v pôsobnosti VÚC    

291 707,4 tis. eur) a výdavky bez finančných operácií 829 138,7 tis eur (štátne          
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370 432,8 tis. eur, v pôsobnosti obcí 167 602,0 tis. eur a v pôsobnosti VÚC               

291 103,9 tis. eur).  

Skutočné saldo príjmov a výdavkov za rok 2010 bol schodok 4 380,8  tis. eur.  

 

10.4. Finančné operácie príspevkových organizácií 

 

 Príspevkové organizácie štátu, v pôsobnosti obcí a VÚC vykazujú za rok 2010 

príjmové aj výdavkové finančné operácie.  

 Príjmové finančné operácie dosiahli za hodnotený rok 108 152,0 tis. eur (rok 2009: 

120 681,0 tis. eur), pričom príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

v nich tvoria 99,7 % sumou 107 872,0 tis. eur a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci dosiahli 280,0 tis. eur. Podstatnú časť príjmových operácií tvorí zostatok 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov.   

 Výdavkové finančné operácie celkom 503,0 tis. eur (rok 2009: 2 018,0 tis. eur) majú 

charakter splátok istín vo výške 487,0 tis. eur a ako úvery, pôžičky, návratné finančné 

výpomoci, účasť na majetku a ostatné operácie v sume 16,0 tis. eur. Saldom finančných 

operácií príspevkových organizácií  v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC je prebytok v úhrnnej 

sume 107 649,0 tis. eur. 

 Skupina príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a územnej samosprávy,  

zaradených v sektore verejnej správy v súlade s jednotnou metodikou ESA 95 vykazuje 

príjmové finančné operácie v objeme 85 966,6 tis. eur hlavne ako zostatok prostriedkov 

z predchádzajúceho roka (85 088,5 tis. eur) a výdavkové finančné operácie dosiahli  464,1 tis. 

eur predovšetkým ako splátky istín. Saldom príjmových a finančných operácií je prebytok 

85 502,5 tis. eur. 

 

10. 5.  Majetková a finančná pozícia príspevkových organizácií 

 Zhodnotenie majetkovej pozície  pozostáva z analýzy štruktúry  majetku a  štruktúry 

zdrojov financovania príspevkových organizácií štátnych, v pôsobnosti obcí a VÚC ako 

celku, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za všetky príspevkové organizácie.  

V prvej fáze hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a  

následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 
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Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku príspevkových organizácií  poskytujú 

informácie o hodnote celkového majetku (v  netto vyjadrení) v roku 2010.  Vybrané aktíva 

v porovnaní s rokom 2009  vzrástli o 189 591 tis. eur, pričom jednotlivé položky majetku 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

        v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 13 142,0 17 504,0 +4 362,0 

dlhodobý hmotný majetok 2 204 048,0 2 398 798,0 +194 750,0 

dlhodobý finančný majetok 628,0 598,0 -30,0 

zásoby 37 231,0 34 056,0 -3 175,0 

pohľadávky(okrem zúčtovacích 
vzťahov v účt. skupine 35) 

 
171 665,0 

 
189 398,0 

 
+17 733,0 

finančné účty 210 019,0 183 795,0 -26 224,0 

časové rozlíšenie 9 586,0 11 761,0 +2 175,0 

Zdroj: Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

  

 Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v položke dlhodobého hmotného majetku, a 

to nárast o 194 750  tis. eur. Ďalšou významnou medziročnou zmenou je pokles 

disponibilných finančných prostriedkov na bankových účtoch o 26 224 tis. eur. 

 

V súlade s novou metodikou účtovania platnou od 1. 1. 2008 sa v štruktúre aktív 

a pasív  vykazujú aj zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy, ktoré predstavujú 

zúčtovanie transferov voči zriaďovateľom príspevkových organizácií a  iným subjektom 

verejnej správy. Pohľadávky z tohto zúčtovania k 31. 12. dosiahli   13 316 tis. eur. 

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek majetku na  celkovej výške vybraných 

aktív 2 835 910  tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  hmotný majetok 83,3 84,6    

pohľadávky (okrem zúčtovacích vzťahov v účt. skup. 35) 6,5 6,7 

finančné účty 7,9 6,5 

Zdroj: Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

  

 Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 65,5  % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  44,0 %. 
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 Štruktúra vybraných pasív 

 

 Absolútne hodnotové ukazovatele zdrojov financovania príspevkových 

organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC  poskytujú informácie o hodnote vybraných  pasív 

v roku 2010.     Vybrané položky pasív  v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 23 013 tis. 

eur,  pričom jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania zaznamenali pohyby 

vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

     v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

vlastné imanie 454 791,0 323 203,0 -131 588,0 

záväzky (okrem zúčt. vzťahov) 553 019,0 701 017,0 +147 998,0 

časové rozlíšenie 107 684,0 114 287,0 +6 603,0 

Zdroj: Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

 

Ako je uvedené pri analýze štruktúry majetku, aj v pasívach príspevkových organizácií 

štátnych, obcí a VÚC sa vykazujú v súlade s novou metodikou účtovania platnou od 1. 1. 

2008,  zúčtovacie vzťahy z transferov k iným subjektom verejnej správy. K 31. 12. záväzky 

zo  zúčtovania  transferov voči zriaďovateľom a iným subjektom verejnej správy  

predstavovali   1 710 719  tis. eur. 

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej výške 1 138 507 

tis. eur je za rok 2010 nasledovný: 

 

Pasíva 2009 2010 

vlastné imanie 40,8 28,4   

záväzky (okrem zúčtovacích vzťahov)  49,6 61,6 

časové rozlíšenie   9,6 10,0 

Zdroj: Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   
   

           

 Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia 

 

Nová metodika účtovania v štátnej správe a samospráve vychádza z akruálneho 

princípu, pri ktorom sa transakcie vykazujú v období, ku ktorému sa vzťahujú, bez ohľadu    

na tok finančných prostriedkov. Zisťovanie výsledku hospodárenia vo všetkých typoch týchto 

účtovných jednotiek je jednotné, a to porovnaním výnosov a nákladov.   
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            Štruktúra nákladov 

Absolútne hodnotové ukazovatele poskytujú informácie o výške celkových nákladov 

príspevkových organizácií štátnych, v pôsobnosti obcí a VÚC.  Za rok 2010 dosiahli celkové 

náklady pred  zúčtovaním dane z príjmu výšku 1 821 692  tis. eur, z toho náklady za hlavnú 

činnosť 1 770 950  tis. eur a za podnikateľskú činnosť 50 742 tis. eur. V porovnaní s rokom 

2009 náklady vzrástli o 40 067  tis. eur, pričom jednotlivé položky nákladov zaznamenali 

pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:    

                                                                                                                       v tis. eur 

Náklady 2009 2010 Medziročná zmena 

spotrebované nákupy 413 132,0 416 352,0 +3 220,0 

služby 219 338,0 216 393,0 -2 945,0 

osobné náklady 886 385,0 932 865,0 +46 480,0 

dane a poplatky  6 964,0 7 701,0 +737,0 

ostatné prevádzkové náklady  62 400,0 45 213,0 -17 187,0 

odpisy, rezervy a opr. položky 
a zúčtovanie časového rozlíš. 

 
187 952,0  

 
192 710,0 

 
+4 758,0 

finančné náklady 4 419,0 9 038,0 +4 619,0 

mimoriadne náklady 774,0 443,0 -331,0 

náklady na transfery 
a náklady z odvodu príjmov 

  
261,0 

 
977,0 

 
+716,0 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

 

Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali osobné náklady, 

ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady. 

Z medziročnej zmeny v nákladoch na odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie 

časového rozlíšenia predstavuje zvýšenie  odpisov dlhodobého majetku  4 801 tis. eur.   

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek nákladov na ich celkovej výške   sa 

uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Náklady 2009 2010 

spotrebované nákupy 23,2 22,9 

služby  12,3 11,9 

osobné náklady  49,8 51,2     

odpisy, rezervy a opr. položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia 10,5 10,6 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

 

            Štruktúra výnosov 

Absolútne hodnotové ukazovatele poskytujú informácie o výške celkových výnosov 

príspevkových organizácií štátnych, v pôsobnosti obcí a VÚC. Za rok 2010 tieto dosiahli 

výšku  1 720 869  tis.  eur, z tohto objemu predstavujú výnosy za hlavnú činnosť  1 665 269 

tis. eur a výnosy  za podnikateľskú činnosť 55 600  tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 
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celkové výnosy vzrástli o 12 572  tis. eur, pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali 

pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

 

       v tis. eur 

Výnosy 2009 2010 Medziročná zmena 

tržby za vlastné výkony a tovar 909 877,0 937 943,0 +28 066,0 

zmena stavu vnútroorg. zásob 161,0 1 443,0 +1 282,0 

aktivácia 7 253,0 7 170,0 -83,0 

daň. výnosy a výnosy z popl. 8,0 9,0 +1,0 

ostatné prevádzkové výnosy  47 424,0 52 757,0 +5 333,0 

zúčt. rezerv a  opr. položiek 
a zúčtovanie časového rozlíš. 

 
45 584,0 

 
42 201,0 

 
-3 383,0 

finančné výnosy 1 077,0 741,0 -336,0 

mimoriadne výnosy 4 913,0 1 448,0 -3 465,0 

výnosy z transferov  
a rozpočtových príjmov 

  
692 000,0 

 
677 157,0 

 
-14 843,0 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC   

 

Najvyšší nárast v  porovnaní s  predchádzajúcim obdobím dosiahli výnosy z tržieb za 

vlastné výkony a tovar  a taktiež  ostatné prevádzkové výnosy, zahŕňajúce najmä tržby  z 

 predaja dlhodobého majetku, tržby z  predaja materiálu, uplatnené sankčné postihy a výnosy 

z odpísaných pohľadávok.   Značný  medziročný pokles  zaznamenali  výnosy z  transferov a 

 rozpočtových príjmov. Tieto výnosy   budú  predmetom konsolidácie  v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek výnosov na celkovej výške výnosov 

za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Výnosy 2009 2010 

tržby za vlastné výkony a tovar 53,3 54,5 

ostatné prevádzkové výnosy  2,8 3,1 

zúčt. rezerv a opr. položiek a zúčtovanie časového rozlíšenia   2,7 2,5 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov   40,5 39,3 

Zdroj: Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC    

      

Po zaúčtovaní dane  z  príjmu  v  čiastke 2 297  tis. eur vykázaný účtovný výsledok 

hospodárenia  štátnych príspevkových organizácií a príspevkových organizácií územnej 

samosprávy predstavuje   stratu  103 120  tis.  eur.   
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Tabuľka č. 1 

Prehľad o plnení rozpočtu príspevkových organizácií za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 1 772 974 1 561 900 1 746 946 1 734 749 99,3 

 200 - Nedaňové príjmy 994 139 968 605 1 008 539 990 203 98,2 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 34 495 30 633 32 125 30 070 93,6 

     220 – Administrat. poplatky a iné poplatky a platby 887 381 914 427 946 242 879 273 92,9 

     230 - Kapitálové príjmy 11 906 16 405 18 279 11 986 65,6 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a 
ážio 420 232 239 168 70,3 

     290 - Iné nedaňové príjmy  59 937 6 908 11 654 68 706 589,5 

 300 - Granty a transfery 778 835 593 295 738 407 744 546 100,8 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 633 686 505 246 567 366 571 411 100,7 

     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 133 012 73 339 126 513 124 126 98,1 

     330 - Zahraničné granty 5 529 347 2 357 3 533 149,9 

     340 - Zahraničné transfery 6 608 14 363 42 171 45 476 107,8 

VÝDAVKY SPOLU 1 805 260 1 574 462 1 806 483 1 759 872 97,4 

 600 - Beţné výdavky 1 648 973 1 482 516 1 595 656 1 532 757 96,1 

     610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osobné vyr. 601 940 621 550 638 218 626 127 98,1 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 252 876 231 739 238 374 224 827 94,3 

     630 - Tovary a služby 783 333 622 913 702 605 667 411 95,0 

     640 - Bežné transfery 10 724 6 236 15 487 12 388 80,0 

     650 - Splácanie úrokov a ost. platby súvis. s úvermi 100 78 972 2 004 206,2 

 700 - Kapitálové výdavky 156 287 91 946 210 827 227 115 107,7 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 156 236 91 946 209 188 224 883 107,5 

     720 - Kapitálové transfery 51 0 1 639 2 232 136,2 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   -32 286 -12 562 -59 537 -25 123 42,2 

Zdroj: Štátna pokladnica 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   Tabuľka č. 2 

Finančné operácie príspevkových organizácií za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 120 681 12 291 28 987 108 152 373,1 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami fin. 
pasívami 90 423 12 291 28 987 107 872 372,1 

     410 - Zo splátok tuzem. úverov, pôžičiek a NFV 0 380 365 348 95,3 

     450 - Z ostatných finančných operácie 90 423 11 911 28 622 107 524 375,7 

 500 - Prijaté úvery, pôţičky a NFV 30 258 0 0 280 x 

     510 - Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci 30 258 0 0 280 x 

VÝDAVKY SPOLU 2 018 970 682 503 73,8 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a fin. 
pasívami 2 018 970 682 503 73,8 

     810 - Úvery, pôžičky a NFV, účasť na majetku a ost. výd.op. 404 91 91 16 17,6 

     820 - Splácanie istín 1 614 879 591 487 82,4 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) 118 663 11 321 28 305 107 649 380,3 

      Zdroj: Štátna pokladnica   
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Zdroj: Štátna pokladnica

    
                 Tabuľka č. 3 

Agregovaná súvaha príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC za rok 2010 

(v tis. eur) 

A K T Í V A č. r. 
Beţné účtovné obdobie Bezprostredne  

predchádzajúce  
účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto 

Neobeţný majetok 002 4 336 975 1 920 075 2 416 900 2 217 818 

     Dlhodobý nehmotný majetok 003 50 756 33 252 17 504 13 142 

     Dlhodobý hmotný majetok 011 4 285 610 1 886 812 2 398 798 2 204 048 

     Dlhodobý finančný majetok 024 609 11 598 628 

Obeţný majetok 033 431 126 10 561 420 565 431 346 

     Zásoby  034 34 245 189 34 056 37 231 

     Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 040 13 316 0 13 316 12 431 

     Dlhodobé pohľadávky 048 3 866 342 3 524 3 911 

         z toho: odberatelia  049 1 803 263 1 540 1 778 

                    iné pohľadávky 059 1 378 38 1 340 1 577 

     Krátkodobé pohľadávky 060 195 897 10 023 185 874 167 754 

         z toho: odberatelia  061 152 358 8 546 143 812 126 757 

     Finančné účty  085 183 802 7 183 795 210 019 

         z toho: bankové účty 088+089 182 270 0 182 270 208 508 

     Poskytnuté návratné finančné výpomoci  098+104 0 0 0 0 

    Časové rozlíšenie 110 11 761 0 11 761 9 586 

 Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 

M a j e t o k    s p o l u   4 779 862 1 930 636 2 849 226 2 658 750 

      
P A S Í V A č. r. 

Beţné                                 
účtovné obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

     Vlastné imanie 116 323 203 454 791 

       Oceňovacie rozdiely 117 0 913 

       Fondy 120 17 357 15 255 

       Výsledok hospodárenia 123 305 846 438 623 

           z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 -103 120 -75 707 

  Záväzky 126 2 411 736 2 096 275 

       Rezervy  127 49 786 51 334 

       Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 132 1 710 719 1 543 256 

       Dlhodobé záväzky  140 18 937 16 957 

           z toho: záväzky z nájmu 145 3 459 3 109 

                      iné záväzky 149 4 090 2 617 

       Krátkodobé záväzky  151 509 729 362 891 

           z toho: dodávatelia  152 362 465 242 846 

       Bankové úvery a výpomoci 173 122 565 121 837 

           z toho: bankové úvery dlhodobé 174 99 175 

                      bežné bankové úvery 175 0 12 

                      prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS  178+179 122 153 121 311 

   Časové rozlíšenie 180 114 287 107 684 

      Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0 

  V l a s t n é   i m a n i e   a   z á v ä z k y   s p o l u   2 849 226 2 658 750 
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                                Tabuľka č. 4 

 
Agregovaný výkaz ziskov a strát  štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC za rok 2010 

  
(v tis. eur) 

    
 

    

    
 Náklady č. r. 

Beţné účtovné obdobie Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

 

Hlavná       
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

 
Spotrebované nákupy 001 398 233 18 119 416 352 413 132 

 
    z toho: spotreba materiálu 002 309 454 7 414 316 868 301 716 

 
               spotreba energie 003 85 599 7 271 92 870 102 162 

 
               predaný tovar 005 2 656 3 363 6 019 8 562 

 
Služby 006 208 960 7 433 216 393 219 338 

 
Osobné náklady 011 914 066 18 799 932 865 886 385 

 
    z toho: mzdové náklady 012 662 574 13 918 676 492 642 802 

 
               zákonné sociálne poistenie 013 220 767 4 175 224 942 214 318 

 
               zákonné sociálne náklady 015 25 858 646 26 504 24 500 

 
Dane a poplatky 017 7 183 518 7 701 6 964 

 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 43 904 1 309 45 213 62 400 

 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 029 188 393 4 317 192 710 187 952 

 
    z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 148 430 3 064 151 494 146 693 

 
               rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 39 952 1 253 41 205 41 256 

 
Finančné náklady 040 8 820 218 9 038 4 419 

 
Mimoriadne náklady 049 414 29 443 774 

 
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 977 0 977 261 

 
N á k l a d y   c e l k o m   1 770 950 50 742 1 821 692 1 781 625 

 
            

 Výnosy č. r. 

Beţné účtovné obdobie Bezprostredne 
 predchádzajúce účtovné 

obdobie 

 

Hlavná       
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar 065 889 423 48 520 937 943 909 877 

 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 1 445 -2 1 443 161 

 
Aktivácia 074 6 450 720 7 170 7 253 

 
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 7 2 9 8 

 
    z toho: výnosy z poplatkov 082 7 2 9 8 

 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 47 851 4 906 52 757 47 424 

 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 090 41 605 596 42 201 45 584 

 
Finančné výnosy 100 647 94 741 1 077 

 
Mimoriadne výnosy 109 1 419 29 1 448 4 913 

 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 114 286 760 311 287 071 289 708 

 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 124 389 662 424 390 086 402 292 

 
V ý n o s y   c e l k o m    1 665 269 55 600 1 720 869 1 708 297 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 -105 681 4 858 -100 823 -73 328 

 
Daň z príjmov 136+137 931 1366 2 297 2 379 

 
V ý s l e d o k    h o s p o d á r e n i a    p o    z d a n e n í 138 -106 612 3 492 -103 120 -75 707 

 
 Zdroj: Štátna pokladnica 
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11. Ústav pamäti národa 

 

Ústav pamäti národa (ďalej len „ústav“) je verejnoprávna ustanovizeň a zriadený bol  

k 1. 1. 2005 zákonom č. 553/2002 Z. z. z 19. augusta 2002 o sprístupnení dokumentov 

o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa 

a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)  v znení neskorších predpisov.   

Hlavným predmetom činnosti ústavu je zhromažďovať dokumenty o činnosti 

bezpečnostných zložiek štátu, vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, 

analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu 

a ich ideológií, sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní, 

zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti, dávať podnety     

na trestné stíhanie zločinov a trestných činov, poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, 

hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 – 1989 

a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie, usporadúvať  výstavy, 

semináre, odborné konferencie, diskusné fóra, propagovať myšlienky slobody a obrany 

a demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. Dokumenty o činnosti 

bezpečnostných zložiek štátu vo vlastníctve ústavu sú nenahraditeľným svedectvom 

o historickom období, v ktorom vznikli, a preto sú kultúrnym dedičstvom dôležitým pre 

uchovanie pamäti národa. 

 

11.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Ústavu pamäti národa 

 

Schválený rozpočet Ústavu pamäti národa na rok 2010 bol stanovený v kategórii 

bežných výdavkov vo výške 1 581,1 tis. eur a v kategórii kapitálových výdavkov vo výške  

32,1 tis. eur. Pri zachovaní celkovej úrovne výdavkov 1 613,2 tis. eur bol presunom časti 

zostatku kapitálového transferu z roku 2008 na bežný transfer  rozpočet bežných výdavkov 

upravený na 1 610,8 tis. eur a kapitálový rozpočet na 2,4 tis. eur.   

11.2. Príjmy Ústavu pamäti národa 

 

V roku 2010 dosiahol Ústav pamäti národa skutočné celkové príjmy vo výške    

1 626,0 tis. eur (rok 2009: 1 653,0 tis. eur). Rozhodujúci podiel z  týchto príjmov v objeme 

1599,5  tis. eur predstavujú granty a transfery, pričom  transfer zo štátneho rozpočtu na chod 

ústavu  činil 1 581,1 tis. eur. Objemom 10,9 tis. eur sa na  grantoch a transferoch  podieľali  

poskytnuté  prostriedky EÚ (Občianstvo 2. programové obdobie) a 7,5 tis. eur tvorili 
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ostatné transfery. 

Nedaňové príjmy tvoria  v sume 21,3 tis. eur administratívne poplatky a platby, pri 

ktorých sa jedná  najmä o príjmy za vydané fotokópie dokumentov sekciou sprístupnenia, za 

časopis Pamäť národa a publikácie Ústavu pamäti národa. Iné príjmy vrátane  kreditných 

úrokov z vkladov na účtoch ústavu dosiahli  5,2  tis. eur.  

 

11.3. Výdavky Ústavu pamäti národa 

 

Výdavky Ústavu pamäti národa dosiahli k 31. 12. 2010 objem 1 657,8 tis. eur (rok 

2009: 1 677,0 tis. eur) s plnením 102,8 %.  Podstatná časť bola vynaložená formou bežných 

výdavkov predovšetkým ako mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   

779,6 tis. eur a s nimi súvisiace výdavky na poistné a  príspevok do poisťovní za 81 

zamestnancov ústavu vo výške 290,4  tis. eur.    

Výdavky na tovary a služby sa čerpali v sume 575,3  tis. eur, a to hlavne v kategórii 

služieb 381,7 tis. eur, ďalej nájomné za nájom budov, úhrady dodávok energií a  vody,  na 

materiál a na ostatné výdavky (rutinná a štandardná údržba, dopravné a cestovné náhrady).  

V rámci transferov bolo čerpanie 10,1 tis. eur na odstupné, odchodné a nemocenské 

dávky.  

Kapitálové výdavky boli čerpané sumou 2,4 tis. eur na nákup výpočtovej techniky.   

 

11.4. Finančné operácie Ústavu pamäti národa 

 

Ústav pamäti národa ako nezisková organizácia vykazuje za rok 2010  iba príjmové 

finančné operácie, a to zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume  56,0 tis. eur.  

Rozpočtové hospodárenie Ústavu pamäti národa sa skončilo schodkom 31,8 tis.  eur     

bez finančných operácií, spolu s nimi prebytkom v sume 24,2  tis. eur. 

 

11.5.  Majetková pozícia Ústavu pamäti národa 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície  Ústavu pamäti národa pozostáva z analýzy 

vybraných aktív a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010.  

V prvej časti  sa hodnotí majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a  

následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. 
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Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku Ústavu pamäti národa poskytujú 

informácie o hodnote celkového majetku (v netto vyjadrení) v roku 2010. Celkový majetok 

Ústavu pamäti národa v roku 2010  v porovnaní s minulým obdobím klesol o 55,0 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky majetku  zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

    v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 0,7 0,5 -0,2 

dlhodobý hmotný majetok 75,0 50,8 -24,2 

zásoby 1,1 1,5 +0,4 

pohľadávky  0,0 0,0 0,0 

finančné účty 56,0 23,3 -32,7 

časové rozlíšenie 0,3 2,0 +1,7 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Ústavu pamäti  národa  

 

Pokles dlhodobého majetku súvisí s  jeho odpisovaním. Výrazné zníženie stavu 

disponibilných finančných prostriedkov na bankových účtoch v roku 2010 ovplyvnilo 

čerpanie  kapitálového transferu z  roku 2008 (presun na bežné výdavky predstavoval 29,7 tis. 

eur, dočerpanie na kapitálové výdavky predstavovalo 2,4  tis. eur).   

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške  78,1  

tis. eur za rok 2010  sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:   

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  hmotný majetok 56,3    65,0    

finančné účty 42,1 29,8 

časové rozlíšenie 0,2 2,6 

zásoby 0,8 1,9 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Ústavu pamäti  národa 

  

 Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na  99,5 %  a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  94,7 %. 

            Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív Ústavu pamäti národa v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 

o 0,6 tis. eur,  pričom jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania zaznamenali 

pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:   

       v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 39,0 38,9 -0,1 

záväzky 2,9 2,3 -0,6 

časové rozlíšenie 3,8 5,1 +1,3 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Ústavu pamäti  národa  
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Percentuálny podiel jednotlivých položiek pasív na ich celkovej výške 46,3 tis. eur    

za rok 2010  sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:   

 

Pasíva 2009 2010 

rezervy  85,3 84,0 

záväzky    6,4 5,0 

časové rozlíšenie   8,3 11,0 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Ústavu pamäti  národa  
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                                                     Prehľad o plnení rozpočtu Ústavu pamäti národa za rok 2010 

                                                                                                        (v tis. eur) 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť  
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 1 653,0 0,0 0,0 1 626,0 x 

 200 - Nedaňové príjmy 24,5 0,0 0,0 26,5 x 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 18,6 0,0 0,0 21,3 x 

  240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 
vkladov  a ážio 2,7 0,0 0,0 2,1 x 

     290 - Iné nedaňové príjmy  3,2 0,0 0,0 3,1 x 

 300 - Granty a transfery 1 628,5 0,0 0,0 1 599,5 x 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 1 628,5 0,0 0,0 1 588,6 x 

     330 - Zahraničné granty 0,0 0,0 0,0 10,9 x 

VÝDAVKY SPOLU 1 677,0 1 613,2 1 613,2 1 657,8 102,8 

 600 - Beţné výdavky 1 647,8 1 581,1 1 610,8 1 655,4 102,8 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 781,3 790,7 779,6 779,6 100,0 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 290,2 304,9 290,4 290,4 100,0 

     630 - Tovary a služby 573,7 483,2 530,7 575,3 108,4 

     640 - Bežné transfery 2,6 2,3 10,1 10,1 100,0 

 700 - Kapitálové výdavky 29,2 32,1 2,4 2,4 100,0 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 29,2 32,1 2,4 2,4 100,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   -24,0 -1 613,2 -1 613,2 -31,8 2,0 

  Zdroj: Ústav pamäti národa  

 

Finančné operácie Ústavu pamäti národa za rok 2010 

(v tis. eur) 

 

 Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť  
2010 

%  
plneni

a schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 81,1 56,0 56,0 56,0 100,0 

453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 81,1 56,0 56,0 56,0 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   81,1 56,0 56,0 56,0 100,0 

Zdroj: Ústav pamäti národa 
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12. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) 

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej aj „SNSLP“ alebo „stredisko“) 

vzniklo ako nezisková organizácia na základe uznesenia vlády SR č. 430/1993, ktorým vláda 

SR odsúhlasila realizáciu „Projektu na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva“ so sídlom v Bratislave. Projekt vznikol na podnet Organizácie spojených národov. 

Zákonom NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva v znení neskorších predpisov bolo toto stredisko zriadené s účinnosťou od 1. 1. 1994. 

Stredisko je neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti ľudských práv a základných 

slobôd, vrátane práv dieťaťa.  

Činnosť SNSLP je financovaná najmä z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa 

medzinárodnej zmluvy. Okrem týchto prostriedkov stredisko hospodári s finančnými 

prostriedkami od ostatných subjektov verejnej správy. 

  

12.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a SNSLP 

 

 Podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného 

strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov bola činnosť SNSLP v roku 2010 

financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu, určenej na financovanie činností strediska.        

Na základe toho SNSLP dostalo na rok 2010 dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 

643,1 tis. eur, ktorá bola v celej výške určená na bežné výdavky.  

 

12.2. Príjmy SNSLP 

 

 Príjmy Slovenského národného strediska pre ľudské práva boli schválené v sume 

654,7 tis. eur a k 31. 12. 2010 dosiahli výšku 648,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,1 % 

vo vzťahu k upravenému rozpočtu. Hlavný zdroj financovania SNSĽP tvorili „tuzemské 

bežné granty a transfery“ zo štátneho rozpočtu, konkrétne v rámci kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa, ktorá je pod správnou Ministerstva financií SR. Príjmy od ostatných 

subjektov verejnej správy sa podieľali na celkovej výške príjmov sumou 5,8 tis. eur. 

 

12.3. Výdavky SNSLP 

 

 Celkové výdavky Slovenského národného strediska pre ľudské práva na rok 2010 boli 

rozpočtované vo výške 643,1 tis. eur a k 31. 12. 2010 dosiahli výšku 643,1 tis. eur, čo 

predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,0  %. Bežné výdavky sa členili na: 
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  výdavky mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré sa 

v priebehu roka 2010 čerpali v sume 240,4 tis. eur, čo je 100 %-né plnenie ročného rozpočtu, 

  poistné a príspevok do poisťovní v sume 82,1 tis. eur, ktorých výška sa odvíjala     

od miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,  

  výdavky na tovary a služby vo výške 303,1 tis. eur vynaložené na služby, nájomné, 

cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, dopravné a iné, 

   bežné transfery, čerpané v sume 17,4 tis. eur ako náhrada miezd a platov počas PN 

a členské príspevky medzinárodným organizáciám. Objemovo najvýznamnejšiu položku 

tvorilo odstupné vo výške 15,4 tis. eur.  

Stredisko k 31. 12. 2010 nevykazovalo čerpanie kapitálových výdavkov. 

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva k 31. 12. 2010  dosiahlo prebytok 5,8 tis. eur. 

 

12.4. Finančné operácie SNSLP 

 

 Príjmové finančné operácie strediska neboli rozpočtované a k 31. 12. 2010 dosiahli 

výšku 22,4 tis. eur, čo predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 

Nakoľko stredisko nevykazovalo v roku 2010 žiadne výdavkové finančné operácie, 

saldo finančných operácií skončilo k 31. 12. 2010 s prebytkom 22,4 tis. eur. 

 

12.5. Majetková pozícia SNSLP 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície SNSLP pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej fáze hodnotíme 

majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív SNSLP 

poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2010. Na hodnote 

celkových aktív sa v nevýznamnej miere podieľala aj položka pohľadávok v sume 0,5 tis. eur. 

Celkové aktíva SNSLP v roku 2010 klesli oproti roku 2009 o 122,9 tis. eur, pričom jednotlivé 

položky zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 
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         v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý hmotný majetok 5,0 0 -5,0 

finančné účty 156,3 40,9 -115,4 

časové rozlíšenie 11,0 8,0 -3,0 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 

 Medziročný pokles prostriedkov na finančných účtoch súvisel s ukončením projektu 

„Rovnosť šancí sa oplatí“. Z prostriedkov, ktoré boli poukázané z fondov EÚ v roku 2009, 

boli uhradené všetky výdavky spojené s týmto projektom. 

Percentuálny podiel jednotlivých položiek vybraných aktív na jeho celkovej výške 

49,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:.  

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý hmotný majetok 2,9  0,1  

finančné účty 90,7  82,8  

časové rozlíšenie 6,4  16,2  

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

hmotný majetok odpisovaný je opotrebovaný na 99,9 %. 

  

Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív SNSLP v roku 2010 klesli oproti roku 2009 o 139,0 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky vybraných významných pasív zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke:  

                   v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 13,1 0 -13,1 

záväzky 2,9 7,2 +4,3 

časové rozlíšenie 159,2 29 -130,2 

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského národného strediska pre ľudské práva 
 

 Účty časového rozlíšenia sa ponížili v dôsledku rozpustenia výnosov budúcich období, 

ktoré boli v roku 2009 vytvorené na projekty „Rovnosť šancí sa oplatí“, „Akčného plánu 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie“. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek pasív na ich celkovej 

výške 36,2 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke: 
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Pasíva 2009 2010 

rezervy 7,5  x 

záväzky 1,6  19,9  

časové rozlíšenie 90,9  80,1  

Zdroj: Výkaz FIN 2-04 Slovenského národného strediska pre ľudské práva 
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              Prehľad o plnení rozpočtu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010 

                                                                                      (v tis. eur)      
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnen

ia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 788,4 582,1 654,7 648,9 99,1 

 200 - Nedaňové príjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     290 - Iné nedaňové príjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 300 - Granty a transfery 788,4 582,1 654,7 648,9 99,1 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 663,4 582,1 654,7 648,9 99,1 

     330 - Zahraničné granty 125,0 0 0 0 x 

VÝDAVKY SPOLU 675,2 572,1 643,1 643,1 100,0 

 600 - Beţné výdavky 675,2 572,1 643,1 643,1 100,0 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 250,2 265,0 240,4 240,4 100,0 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 85,2 92,8 82,2 82,2 100,0 

     630 - Tovary a služby 338,0 209,4 303,1 303,1 100,0 

     640 - Bežné transfery 1,8 4,9 17,4 17,4 100,0 

 700 - Kapitálové výdavky 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   113,2 10,0 11,6 5,8 50,0 

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
 

 

 

                     Finančné operácie Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010 

                                                                         (v tis. eur)      
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
 

plnenia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 17,2 0,0 0,0 22,4 x 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 17,2 0,0 0,0 22,4 x 

     453 - Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 17,2 0,0 0,0 22,4 x 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   17,2 0,0 0,0 22,4 x 

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
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13. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“ alebo 

„úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov k 1. novembru 2004 ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejného 

zdravotníctva zverilo vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením 

a vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Okrem týchto dvoch 

svojich hlavných činností sa Úrad pre dohľad zúčastňuje na prerozdeľovaní poistného, 

spolupracuje na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného 

zdravotného poistenia, plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúce 

z medzinárodných zmlúv a iné. Úrad pre dohľad hospodári podľa rozpočtu schváleného 

dozornou radou na príslušný kalendárny rok. Tento potom predkladá vláde a na schválenie 

Národnej rade SR. 

 Vládny návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2010 

očakával celkové príjmy vo výške 16 089,0 tis. eur. Rozhodujúcim príjmom úradu sú granty 

a transfery a v rámci nich príspevky od zdravotných poisťovní. V roku 2010 je príspevok od 

zdravotných poisťovní predpokladaný vo výške 14 985,0 tis. eur. Nedaňové príjmy boli 

rozpočtované sumou 1 104,0 tis. eur. Celkové výdavky Úradu pre dohľad podľa vládneho 

návrhu rozpočtu sa predpokladali vo výške 16 764,0 tis. eur, z toho bežné 15 412,0 tis. eur 

a kapitálové 1 352,0 tis. eur. Saldo príjmov a výdavkov bolo rozpočtované ako schodkové 

v sume 675,0 tis. eur. 

 Rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 16 492,0 tis. eur tvoril 

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Keďže výdavkové finančné operácie 

rozpočtované neboli, skončilo saldo finančných operácií  ako prebytkové 16 492,0 tis. eur.  

Saldo príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií podľa vládneho návrhu bolo 

rozpočtované ako prebytkové v sume 15 817,0 tis. eur. 

 

 

13.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a ÚDZS 

 

Rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2010 bol zostavený 

bez nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu. V rámci bežných transferov predstavovala 

suma 85,0 tis. eur centrálnu úhradu softvérových licencií prostredníctvom MF SR, kde 



139 

 

v súlade s uznesením vlády SR úrad zasiela MF SR poplatok za licencie a MF SR následne 

uhrádza poplatok za licencie za všetky dotknuté subjekty. 

 

 

13.2. Príjmy ÚDZS 

  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hospodáril v roku 2010 podľa 

rozpočtu, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2009. 

Činnosť úradu je financovaná z dvoch zdrojov. Prvým a rozhodujúcim zdrojom je 

príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. 

o zdravotných poisťovniach. Ďalším zdrojom sú vlastné príjmy úradu plynúce 

z administratívnych činností (úhrady za vykonané rozhodnutia v správnom konaní) a príjmy 

z činnosti súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk. 

Celkové príjmy úradu podľa schváleného rozpočtu na rok 2010 boli rozpočtované 

v sume 16 088,6 tis. eur a ich skutočný objem 15 397,4 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu 

na 95,7 %. Výpadok príjmov spôsobila zmena metodiky výpočtu príspevku na činnosť úradu. 

Príjmy tvorili nedaňové príjmy v sume 1 006,4 tis. eur a granty a transfery v čiastke    

14 391,0 tis. eur. 

Tuzemské bežné granty a transfery ako rozhodujúci príjem úradu boli rozpočtované 

v objeme 14 985,2 tis. eur a  k 31. 12. 2010 dosiahli výšku 14 391,0 tis. eur. Ide o príspevok 

zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2011, ktorý bol prijatý v decembri 2010 podľa 

zákona č. 581/2004 Z. z. a jeho výška závisí od sumy vybraného poistného.  

 

 Nedaňové príjmy boli v  členení: 

  administratívne poplatky a iné poplatky a platby rozpočtované vo výške 1 075,2 tis. 

eur a  ich skutočne dosiahnutý objem 928,8 tis. eur predstavoval 86,4 % z rozpočtovaných 

príjmov. Tvorili ich príjmy súdnolekárskych a patologickoanatomických (SLaPA) pracovísk 

(náhrady trov súdnych pitiev nariadených podľa osobitného predpisu, poplatky za chladenie 

mŕtvych tiel, toxikologické vyšetrenia pre právnické a fyzické osoby a iné) v objeme 622,5 

tis. eur., príjmy z administratívnej činnosti úradu za vydávanie povolení a rozhodnutí 

vo výške 306,3 tis. eur. Nenaplnenie rozpočtu z administratívnych činností úradu aj napriek 

nárastu vydaných rozhodnutí (platobných výmerov) bolo spôsobené tým, že bola zákonom 

upravená výška trov konania zdravotných poisťovní z minimálnej čiastky 8,29 eur na 

paušálnu sumu 5,0 eur.   
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  úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio rozpočtované v objeme 

28,2 tis. eur dosiahli ku koncu roka 2010 výšku 10,2 tis. eur, čo je plnenie len na 36,2 % 

z dôvodu poklesu úrokových sadzieb na bežných účtoch,  

  iné nedaňové príjmy dosiahnuté v celkovej sume 67,4 tis. eur neboli rozpočtované. 

Predstavuje ich najmä dobropis v čiastke 44,4 tis. eur za nadmerne uhradenú licenciu 

Microsoft v súvislosti so zmenou garanta licencie, na základe uznesenia vlády SR sa centrálne 

uhrádzajú softvérové licencie prostredníctvom MF SR. 

 

13. 3. Výdavky ÚDZS 

  

Výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2010 boli 

rozpočtované v čiastke 16 763,7 tis. eur a ich skutočné čerpanie vo výške 16 189,3 tis. eur 

predstavuje plnenie rozpočtu na 96,6 % v členení, bežné výdavky v sume 14 711,7 tis. eur 

a kapitálové výdavky v sume 1 477,6 tis. eur. Dozorná rada schválila presun medzi položkami 

a podpoložkami a prerozdelenie medzi bežnými a kapitálovými výdavkami o 200,0 tis. eur pri 

zachovaní celkových výdavkov. Bežné výdavky boli čerpané v členení: 

  výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré sú 

objemovo najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov a svojou výškou 6 858,6 tis. eur 

dosiahli plnenie 99,9 %. Dôvodom zvýšenia mzdových výdavkov oproti rovnakému obdobiu 

v roku 2009 bola úprava rizikových príplatkov u zamestnancov na SLaPA pracoviskách.  

  poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované sumou 2 382,0 tis. eur a ich skutočne 

dosiahnutá výška 2 336,1 tis. eur predstavovala plnenie  98,1 %, 

  výdavky na tovary a služby čerpané v sume 5 412,5 tis. eur, 

  bežné transfery v sume 104,5 tis. eur, z čoho 85,0 tis. eur predstavuje centrálna úhrada 

softvérových licencií (bližšie uvedené v bode 13.1).  

 

Kapitálové výdavky úradu úpravou schváleného rozpočtu dosiahli sumu 1 552,0 tis. eur 

a k  31.12. 2010  predstavovali  čiastku  1 477,6 tis. eur,  čo  predstavuje   plnenie   ročného  

rozpočtu na 95,2 %. Najvýznamnejšiu položku „realizácia stavieb a technické zhodnotenie“ 

tvorili najmä výdavky na rekonštrukciu budovy v Košiciach vo výške 863,0 tis. eur, druhou 

najvýznamnejšou položkou boli výdavky na „nákup strojov prístrojov a zariadení“ v sume 

249,4 tis. eur. Úrad obstaral projektovú dokumentáciu pre prípravu rekonštrukcie budovy 

v Košiciach vedenú na podpoložke „prípravná a projektová dokumentácia“ v sume 165,1 tis. 

eur. 
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Saldo príjmov a výdavkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dosiahlo 

k 31. 12. 2010 schodok 791,9 tis. eur.  

 

13.4. Finančné operácie ÚDZS 

Príjmové finančné operácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou boli 

rozpočtované sumou 16 491,9 tis. eur a ich skutočná výška 16 998,5 tis. eur predstavuje 

plnenie ročného rozpočtu na 103,1 %. Príjmové finančné operácie zahŕňali v skutočnosti roku 

2010 zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 2 803,2 tis. eur 

a zaplatený príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu v čiastke 14 195,3 tis eur.   

Nakoľko Úrad pre dohľad nevykazoval v roku 2010 žiadne výdavkové finančné 

operácie, saldo finančných operácií skončilo k 31. 12. 2010 s prebytkom 16 998,5 tis. eur. 

 

 

13.5. Majetková pozícia ÚDZS 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície ÚDZS pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív vykazovaných v účtovnej jednotke k 31. 12. 2010. V prvej fáze sa hodnotí 

majetková pozícia prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív ÚDZS poskytuje 

informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2010. Vybrané aktíva ÚDZS 

v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 6 976,7 tis. eur, pričom jednotlivé položky aktív 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

        v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

dlhodobý nehmotný majetok 1 552,8 896,9 -655,9 

dlhodobý hmotný majetok 3 971,4 4 361,8 +390,4 

zásoby  23,0 26,3 +3,3 

pohľadávky  15 922,2 24 399,4 +8 477,2 

     z toho: z obchodného styku 229,7 209,2 -20,5 

     z toho: ostatné 15 692,5 24 190,2 + 8 497,7 

finančné účty 24 061,1 22 632,4 -1 428,7 

časové rozlíšenie 20,4 210,8 +190,4 

Zdroj: Výkaz súvaha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

Najväčšiu časť pohľadávok predstavovali, tak ako pri záväzkoch, pohľadávky 

súvisiace s činnosťou úradu. Podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. je úrad 
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styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, 

Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „EÚ“). Do celkovej hodnoty 

pohľadávok sú zahrnuté aj pohľadávky v súvislosti s pokutami voči ZP, poskytovateľom 

a platiteľom zdravotného poistenia. 

Pohľadávka voči štátom EÚ vzniká uplatnením si nároku na úhrady za zdravotnú 

starostlivosť poskytnutú poistencovi príslušného štátu EÚ na území SR. Zároveň 

s pohľadávkou vzniká záväzok voči slovenskej zdravotnej poisťovni.  

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek vybraných aktív na jeho celkovej 

výške 52 527,6 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

Aktíva 2009 2010 

dlhodobý nehmotný majetok 3,4  1,7  

dlhodobý hmotný majetok 8,7  8,3  

pohľadávky 35,0  46,5  

finančné účty 52,8  43,1  

Zdroj: Výkaz súvaha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 69,5 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 42,4 %. 

  

Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív ÚDZS v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 7 215,2 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky vybraných aktív zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej 

tabuľke. Pre medziročné porovnanie sa v tabuľke uvádzajú aj hodnoty položiek pasív 

vykázané v rokoch 2009 a 2010. 

       v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 335,3 344,4      +9,1 

záväzky 24 201,5 31 503,6 +7 302,1 

     z toho: dlhodobé 3,9 3,1 -0,8 

     z toho: krátkodobé 24 197,6 31 500,5                         +7 302,9 

časové rozlíšenie 14 952,3 14 856,3    -96,0 

Zdroj: Výkaz súvaha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

Najvyšší podiel na zvýšení hodnoty záväzkov súvisí s činnosťou úradu ako styčného 

orgánu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 



143 

 

zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie. Tieto 

boli tvorené záväzkami voči štátom EÚ a voči zdravotným poisťovniam v SR.  

Záväzok voči členskému štátu Európskej únie vzniká uplatnením si nároku na úhrady 

za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi slovenskej zdravotnej poisťovne v štáte 

EÚ. Zároveň so vznikom záväzku voči štátu EÚ vzniká pohľadávka voči príslušnej slovenskej 

zdravotnej poisťovni. 

 

Percentuálny podiel položiek vybraných pasív na ich celkovej výške 46 704,3 tis. eur 

za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Pasíva 2009 2010 

rezervy 0,8  0,7  

záväzky 61,3  67,5  

časové rozlíšenie 37,9  31,8  

Zdroj: Výkaz súvaha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
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                 Prehľad o plnení rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2010 
 

                                                                                              (v tis. eur) 
 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 15 423,3 16 088,6 16 088,6 15 397,4 95,7 

 200 - Nedaňové príjmy 1 228,0 1 103,4 1 103,4 1 006,4 91,2 

      220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby 1 115,2 1 075,2 1 075,2 928,8 86,4 

      240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 
NFV, vkladov a ážio 17,9 28,2 28,2 10,2 36,2 

      290 - Iné nedaňové príjmy 94,9 0 0 67,4 x 

 300 - Granty a transfery 14 195,3 14 985,2 14 985,2 14 391,0 96,0 

      310 - Tuzemské bežné granty a transfery 14 195,3 14 985,2 14 985,2 14 391,0 96,0 

VÝDAVKY SPOLU 14 978,0 16 763,7 16 763,7 16 189,3 96,6 

 600 - Beţné výdavky 13 911,5 15 411,7 15 211,7 14 711,7 96,7 

      610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 6 682,2 6 862,0 6 862,0 6 858,6 99,9 

      620 - Poistné a príspevok do poisťovní 2 304,1 2 382,0 2 382,0 2 336,1 98,1 

      630 -Tovary a služby 4 822,9 6 060,7 5 860,7 5 412,5 92,4 

      640 - Bežné transfery 102,3 107,0 107,0 104,5 97,7 

 700 - Kapitálové výdavky 1 066,5 1 352,0 1 552,0 1 477,6 95,2 

      710 - Obstarávanie kapitálových aktív 1 066,5 1 352,0 1 552,0 1 477,6 95,2 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   445,3 -675,1 -675,1 -791,9 117,3 

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

   

                           Finančné operácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2010 

                                                                                                   (v tis. eur)  

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 16 582,4 16 491,9 16 491,9 16 998,5 103,1 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 16 582,4 16 491,9 16 491,9 16 998,5 103,1 

      453 - Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 16 582,4 16 491,9 16 491,9 16 998,5 103,1 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a fin. pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   16 582,4 16 491,9 16 491,9 16 998,5 103,1 



145 

 

14. Slovenský rozhlas  

 

Slovenský rozhlas (ďalej SRo) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, 

kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje služby verejnosti v oblasti rozhlasového 

vysielania. Poslanie, úlohy a hospodárenie Slovenského rozhlasu upravuje zákon č. 619/2003 

Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. 

 

14.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Slovenského rozhlasu   

 

Návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu na rok 2010 vychádzal zo zámeru dosiahnuť 

vybilancovaný rozpočet, ktorý by v rámci reálnych zdrojov umožnil plniť všetky úlohy, ktoré 

vyplývajú zo zákona o Slovenskom rozhlase. V návrhu rozpočtu bol zakomponovaný transfer 

zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov na zabezpečenie vysielania v roku 2010 v zmysle § 

21 ods. b) zákona o Slovenskom rozhlase vo výške 700,0 tis. eur, skutočná výška v súlade so 

zmluvou dosiahla 4 500,0 tis. eur, čo zodpovedá upravenému rozpočtu.  

 

14.2. Príjmy Slovenského rozhlasu 

Celkové príjmy Slovenského rozhlasu v roku 2010 dosiahli 30 180,2 tis. eur (rok 

2009: 32 587,7 tis. eur), čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom nižšie plnenie o 889,9 tis. 

eur. Hlavným dôvodom nižšieho plnenia rozpočtovaných príjmov je  najmä nesplnenie 

plánovaných príjmov z úhrad za služby verejnosti a príjmov z reklamy.  

Hlavným zdrojom vlastných príjmov SRo sú úhrady za služby verejnosti poskytované 

STV a SRo, ktoré dosiahli 22 782,3 tis. eur (rok 2009: 23 387,4 tis. eur), čo je v porovnaní 

z rozpočtom nižšie plnenie o 473,7 tis. eur. V tomto plnení sú zahrnuté platby od fyzických 

osôb aj zamestnávateľov. Spoločnosť RTVS, s.r.o., ktorá vyberá poplatky spoločne pre STV 

a SRo, zdôvodnila nižšie plnenie v oblasti zamestnávateľov vplyvom hospodárskej krízy, čo 

sa prejavilo v znižovaní počtu zamestnancov, od ktorých sa odvíja výška úhrady. Taktiež 

v kategórii fyzických osôb bol zaznamenaný úbytok platiteľov úhrad. Príčinou je sociálny 

dopad zákona o úhradách, neplnenie zákonnej povinností platiteľov a nepostačujúce finančné 

zdroje na akvizičné činnosti. SRo v roku 2010 vymáhal nedoplatky za koncesionárske 

poplatky, z ktorých dosiahol príjmy vo výške 10,2 tis. eur.  

Ostatné významné položky vlastných príjmov SRo v členení podľa položiek 

ekonomickej klasifikácie sú nasledovné: 
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 príjmy z vlastníctva vo výške 256,5 tis. eur boli dosiahnuté z prenájmov 

nebytových priestorov, technických pracovísk a inventáru a oproti rozpočtu boli 

nižšie 56,5 tis. eur z dôvodu odchodu viacerých nájomcov a neobsadením voľných 

priestorov, 

 administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 2 390,7 tis. eur boli 

tvorené príjmami z predaja vysielacích práv v sume 8,2 tis. eur, z pokút, penále 

a iných sankcií vo výške 2,5 tis. eur,  príjmy z týchto činností SRo neplánoval. 

Najvýznamnejšiu časť príjmov v tejto skupine tvorila položka „poplatky za platby 

z nepriemyselného a náhodného predaja“ vo výške 2 380,0 tis. eur, z ktorých 

najpodstatnejšiu časť tvoria príjmy z reklamy vo výške 1 863,8 tis. eur. 

 ostatné príjmy SRo nerozpočtoval, najvyššou položkou vo výške 184,3 tis. eur je 

dobropis za dodávku tepla za rok 2009. 

Zo štátneho rozpočtu mal SRo v roku 2010 príjmy vo výške 4 501,5 tis. eur. Táto suma 

pozostáva z transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu vo výške 4 500,0 tis. eur a grantu 

poskytnutého Národnou bankou Slovenska vo výške 1,5 tis. eur. 

Slovenský rozhlas splnil úlohy viazané na poskytnutie finančných prostriedkov             

zo štátneho rozpočtu a ich použitie vyúčtuje v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.       

 

14.3. Výdavky Slovenského rozhlasu  

Celkové výdavky Slovenského rozhlasu za rok 2010 dosiahli 29 647,7 tis. eur (rok 

2009: 31 891,5  tis. eur), čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom nižšie plnenie o 62,3 tis. 

eur. Bežné výdavky SRo dosiahli sumu 27 904,6 tis. eur  (rok 2009: 29 221,0  tis. eur) 

a pozostávali: 

 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 7 530,6 tis. eur, 

 poistné a príspevok do poisťovní 2 683,0 tis. eur, 

 tovary a služby 15 704,2 tis. eur, čo je v porovnaní s rozpočtom nižšie plnenie 

o 926,1 tis. eur. Najvýznamnejšou položkou sú výdavky na energie, vodu 

a komunikácie vo výške 8 488,4 tis. eur, kde v porovnaní s rozpočtom bolo nižšie 

plnenie o 678,8, ktorého dôvodom bol najmä nerealizovaný zámer pokryť 

signálom lokality východného Slovenska (telekomunikačné služby). Druhou 

najvýznamnejšou položkou rozpočtovej položky tovary a služby sú služby vo 
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výške 5 477,3 tis. eur. Na najvýznamnejšej podpoložke odmeny a príspevky, kde 

SRo nedočerpal plánované výdavky sa prejavili úsporné opatrenia realizované 

z dôvodu výpadku plánovaných výnosov, tieto boli realizované najmä v oblasti 

honorárov.  

 bežné transfery 1 986,8 tis. eur mali nižšie plnenie o 64,1 tis. eur, čo súviselo 

s nižšími platbami dcérskej spoločnosti RTVS, s.r.o. za výber úhrad, z dôvodu 

nižších výnosov a nižších platieb voči EBU (European Broadcasting Union). 

Kapitálové výdavky SRo dosiahli sumu 1 743,1 tis. eur (rok 2009: 2 670,5 tis. eur), čo 

v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje prekročenie o 928,1 tis. eur, z dôvodu úhrad 

časti obstarávania realizovaného v roku 2009 a obstarania potrebnej informačnej a rozhlasovej 

technológie.     

Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov Slovenského rozhlasu bolo 

k 31. 12. 2010 kladné vo výške 532,4 tis. eur. 

 

14.4. Finančné operácie Slovenského rozhlasu 

V roku 2010 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

v skutočnosti dosiahli sumu 1 391,0 tis. eur ako zostatok hotovostných peňažných 

prostriedkov.  

Výdavkové finančné operácie dosiahli za hodnotený rok 100,0 tis. eur a predstavovali 

vklad Slovenského rozhlasu do spoločnosti RTVS, s.r.o. ako navýšenie základného imania.   

 

14.5. Majetková pozícia Slovenského rozhlasu  

  

Zhodnotenie majetkovej pozície Slovenského rozhlasu pozostáva z analýzy vybraných 

aktív a vybraných pasív so stavom k 31.12.2010. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 sú spôsobené tým, že 

v danom roku je materiál spracovávaný z predbežných údajov a v ďalšom roku sú údaje za 

predchádzajúce obdobie definitívne. 
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Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív Slovenského 

rozhlasu poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2009       

a 2010. Vybrané aktíva Slovenského rozhlasu v roku 2010 klesli oproti roku 2009  

o 483,1 tis. eur, pričom jednotlivé položky majetku zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke:                                                                                                                

            
        v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena  

dlhodobý nehmotný majetok 1 009,0 1 032,5 +23,5 

dlhodobý hmotný majetok 18 283,4 17 178,8 -1 104,6 

dlhodobý finančný majetok 541,9 541,9 0 

zásoby 327,1 367,2 +40,1 

pohľadávky 725,7 903,4 +177,7 

finančné účty 1 391,0 1 823,6 +432,6 

časové rozlíšenie 108,5 56,1 -52,4 

Zdroj: FIN 2-04  Slovenského rozhlasu  

 

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému 

obdobiu súviselo s nízkou obnovou morálne zastaraného majetku a vyradením morálne 

a fyzicky opotrebovaného majetku. Splatnosť došlých faktúr je dlhšie ako 14 dní, čo 

znamená, že veľa faktúr za november a december bude vyplatených až v januári. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške  

21 903,5 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.  

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý nehmotný majetok 4,5  4,7  

dlhodobý hmotný majetok 81,7  78,4  

pohľadávky 3,2  4,1  

finančné účty 6,2  8,3  

Zdroj: FIN 2-04  Slovenského rozhlasu  

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 70,9 % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 65,2 %.   

  

Štruktúra  vybraných pasív 

Vybrané položky pasív  Slovenského rozhlasu  klesli oproti roku 2009                      

o 541,0  tis. eur, pričom jednotlivé položky  vybraných zdrojov financovania zaznamenali 

pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 
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                                                                                                                                v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy 341,2 351,6 +10,4 

záväzky 3 462,6 2 915,4 -547,2 

časové rozlíšenie 7,4 3,2 -4,2 

Zdroj: FIN 2-04  Slovenského rozhlasu  

 

K zníženiu záväzkov došlo predovšetkým z dôvodu zníženia hodnoty krátkodobých 

záväzkov z obchodného styku, vo významnej sume v priebehu roka 2010 voči spoločnosti 

Towercom. 

Percentuálny podiel vybraných položiek pasív na ich celkovej výške 3 270,2 tis. eur za 

rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Pasíva 2009 2010 

rezervy 8,9  10,8  

záväzky 90,9  89,2  

Zdroj: FIN 2-04  Slovenského rozhlasu  
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 Prehľad o plnení rozpočtu Slovenského rozhlasu za rok 2010 

         (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 32 587,7 26 415,7 31 070,1 30 180,2 97,1 

 100 - Daňové príjmy 23 387,4 23 235,7 23 256,0 22 782,3 98,0 

 200 - Nedaňové príjmy 3 189,4 3 180,0 3 314,1 2 896,4 87,4 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 338,2 355,2 313,0 256,5 81,9 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 744,9 2 821,5 2 995,1 2 390,7 79,8 

     230 - Kapitálové príjmy 5,3 0 0 1,2 x 

     240 - Úroky z tuzems. úverov, pôžičiek, NFV, vkladov 
a ážio 3,5 3,3 6,0 2,1 35,0 

     290 - Iné nedaňové príjmy 97,5 0 0 245,9 x 

300 - Granty a transfery 6 010,9 0 4 500,0 4 501,5 100,0 

    310 - Tuzemské bežné granty a transfery 6 010,9 0 4 500,0 4 501,5 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 31 891,5 26 415,7 29 710,0 29 647,7 99,8 

 600 - Beţné výdavky 29 221,0 24 623,3 28 895,0 27 904,6 96,6 

     610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osobné 
vyrovnania 6 885,8 6 834,5 7 530,8 7 530,6 100,0 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 2 402,7 2 436,7 2 683,0 2 683,0 100,0 

     630 - Tovary a služby 16 274,3 12 013,2 16 630,3 15 704,2 94,4 

     640 - Bežné transfery 3 658,2 3 338,9 2 050,9 1 986,8 96,9 

     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 
úverom, pôžičkou, NFV a finančným prenájmom 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 700 - Kapitálové výdavky 2 670,5 1 792,5 815,0 1 743,1 213,9 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 2 670,5 1 792,5 815,0 1 743,1 213,9 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   696,2 0,0 1 360,1 532,5 39,2 

Zdroj: Slovenský rozhlas      

      

Finančné operácie Slovenského rozhlasu za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

 PRÍJMY SPOLU 1 391,6 810,0 1 391,0 1 391,0 100,0 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 1 391,6 810,0 1 391,0 1 391,0 100,0 

     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 391,6 810,0 1 391,0 1 391,0 100,0 

 500 - Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné 
výpomoci 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

    510 - Tuzemské úvery, pôžičky a návratné 
fin.výpomoci  0,0 0,0 0,0 0,0 x 

VÝDAVKY SPOLU 100,0 0,0 0,0 100,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 100,0 0,0 0,0 100,0 x 

     814 - Účasť na majetku 100,0 0,0 0,0 100,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   1 291,6 810,0 1 391,0 1 291,0 92,8 

    Zdroj: Slovenský rozhlas   
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15. Slovenská televízia 

 

Slovenská televízia (ďalej len „STV“) je verejnoprávna, národná, nezávislá, 

informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje služby verejnosti v oblasti 

televízneho vysielania. Postavenie, pôsobnosť, úlohy a činnosť Slovenskej televízie, jej 

hospodárenie a financovanie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

15.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Slovenskej televízie 

Slovenskej televízii v roku 2010 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 

12 500,0 tis. eur.  

15.2. Príjmy Slovenskej televízie 

Rozpočet príjmov a výdavkov Slovenskej televízie na rok 2010 bol schválený vládou 

Slovenskej republiky v rámci rozpočtu verejnej správy ako vyrovnaný t.j. príjmy bez  

príjmových finančných operácií a výdavky predstavovali sumu 63 230,0 tis. eur. Príjmové 

finančné operácie STV boli schválené vládou SR v sume 1 600,0 tis. eur, preto celkový 

rozpočet príjmov a výdavkov, vrátane finančných operácií na rok 2010 bol schválený ako 

prebytkový v čiastke 1 600,0 tis. eur.  

Skutočné príjmy STV v roku 2010 dosiahli 72 041,2 tis. eur, čo oproti upravenému 

rozpočtu predstavovalo pokles o 15 346,2 tis. eur. Hlavným dôvodom tohto poklesu bolo 

predovšetkým nenaplnenie príjmov z reklamy ako aj neposkytnutím kompenzácie za 

oslobodených platiteľov úhrad za službu verejnosti a dotácie na zabezpečenie analógového 

a digitálneho vysielania. Daňové príjmy klesli oproti rozpočtu o 933 tis. eur, čo súviselo 

s nenaplnením očakávaných príjmov z poplatkov za službu verejnosti na základe zákona, 

pričom rozhodujúcim dôvodom nenaplnenia príjmov bola ekonomická a hospodárska kríza, 

ako aj mediálna kampaň smerujúca k zrušeniu tohto poplatku. V rámci nedaňových príjmov 

STV zaznamenala pokles vo výške 7 246,9 tis. eur, najväčšou mierou sa na znížení týchto 

príjmov podieľali znížené príjmy z reklamy. Nižšie príjmy vznikli aj z účtov finančného 

hospodárenia v dôsledku poklesu finančných prostriedkov STV počas roka. Najvýznamnejšou 

položkou sú granty a transfery rozpočtované v sume 19 740,0 tis. eur, v ktorých STV 

plánovala s kompenzáciami za výpadok príjmov z úhrad za služby verejnosti vo výške 

6 540,0 tis. eur a s dotáciou na zabezpečenie paralelného analógového a digitálneho vysielania 
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vo výške 700 tis. eur, ktoré však STV neobdržala. Čerpanie vo výške 12 500,0 tis. eur 

predstavovali finančné prostriedky zo Zmluvy so štátom. Počas roka STV získala dotáciu 

z eurofondov vo výške     73,7 tis. eur na výrobu cyklu Hlas Európy.         

 

15.3. Výdavky Slovenskej televízie 

Skutočné výdavky Slovenskej televízie dosiahli 71 260,2 tis. eur, z ktorých bežné 

výdavky tvorili 70 226,4  tis. eur a kapitálové výdavky 1 033,8 tis. eur. Úspora oproti 

upravenému rozpočtu činila 15 987,2 tis. eur. Najväčšia úspora 14 926,2 tis. eur v kategórii 

tovary a služby vznikla predovšetkým v dôsledku platobnej neschopnosti STV ako aj 

zavedením reštrikčných opatrení počas roka 2010. Tieto opatrenia boli potrebné zaviesť 

predovšetkým v dôsledku neplnenia príjmovej časti rozpočtu. Vyššie čerpanie výdavkov 

v sume 158,8 tis. eur sa zaznamenalo na podpoložke „bežné transfery“, ktorej 

najvýznamnejšou položkou je transfer RTVS, s.r.o. v sume 1 840,0 tis. eur. Výdavky na 

podpoložke „splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV 

a finančným prenájmom“ tvorí úrok z prenájmu a manipulačný poplatok pri podpise zmluvy a 

súvisia s finančným prenájmom (lízingom) STV na prenosovú techniku. Finančný prenájom 

STV prebrala od svojej dcérskej spoločnosti STV Production and technology. Kapitálové 

výdavky boli v roku 2010 nižšie čerpané o 1 030,2 tis. eur z dôvodu zlej finančnej situácie 

STV a následného rušenia investičných akcií. 

Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov Slovenskej televízie bolo k 31. 12.  

2010 kladné, vo výške 781,0 tis. eur. 

 

15.4. Finančné operácie Slovenskej televízie 

Návrh rozpočtu STV predpokladal v roku 2010 príjmy z transakcií s finančnými 

aktívami a finančnými pasívami zostatok hotovostných peňažných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov v sume 2 380,1 tis. eur, ktoré mala STV na bankových účtoch 

a v pokladnici k 1. 1. 2010.  

Výdavkové finančné operácie dosiahli za hodnotený rok 155,1 tis. eur. Čiastka 140,0 

tis. eur  predstavovala vklad STV do spoločnosti RTVS, s.r.o. ako účasť na majetku. 

Navýšenie majetku dcérskej spoločnosti vzniklo v dôsledku potreby kryť finančnú stratu za 

rok 2009. STV v roku 2010 uhradila prvú splátku v súvislosti s finančným prenájmom 

prenosovej techniky vo výške 15,1 tis. eur.  
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15.5. Majetková pozícia Slovenskej televízie   

Zhodnotenie majetkovej pozície Slovenskej televízie (STV) pozostáva z analýzy 

vybraných aktív a vybraných pasív so stavom k 31.12.2010 V prvej časti hodnotíme 

majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 

pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 sú 

spôsobené tým, že v danom roku je materiál spracovávaný z predbežných údajov a v ďalšom 

roku sú údaje za predchádzajúce obdobie definitívne. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Absolútne hodnotové ukazovatele majetku Slovenskej televízie  poskytujú informácie 

o hodnote celkového majetku  (v netto vyjadrení) za rok 2010.  Celkový majetok Slovenskej 

televízie  v roku 2010 poklesol oproti roku 2009 o 6 751,3  tis. eur, pričom jednotlivé položky 

majetku zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                             v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena  

dlhodobý nehmotný majetok      421,7 449,8 +28,1 

dlhodobý hmotný majetok 32 612,8 28 966,2 -3 646,6 

dlhodobý finančný majetok 578,1 564,8 -13,3 

zásoby 89,1 80,9 -8,2 

pohľadávky 1 913,5 1 192,0 -721,5 

finančné účty    2 682,8 3 260,7 +577,9 

časové rozlíšenie    5 860,7 2 893,0 -2 967,7 

Zdroj: FIN 2-04  Slovenskej televízie 

 

Medziročné zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti 

predchádzajúcemu účtovnému obdobiu súviselo s nepriaznivou finančnou situáciou, keď STV 

realizovala nákup investičného majetku iba v najnutnejších prípadoch. V dôsledku tohto 

predstavuje výška odpisov za rok 2010 oveľa vyššiu hodnotu ako obstaranie investícií.  

Pokles hodnoty pohľadávok oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu súvisel so 

zaúčtovaním opravných položiek k pohľadávkam so splatnosťou dlhšou ako 1 rok ako aj 

pohľadávky voči STV Media so splatnosťou kratšou ako 1 rok. Nárast hodnoty finančných 

účtov súvisí najmä s nevyčerpaním finančných prostriedkov na základe Zmluvy so štátom, 

ktoré STV vrátila do štátneho rozpočtu v januári 2011. Neobstaranie akvizičných licenčných 

práv na vysielanie malo výrazný vplyv na pokles položky časového rozlíšenia oproti 

účtovnému obdobiu 2009.   
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Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške 

37 407,4  tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.  

 
Aktíva 2009 2010 

dlhodobý  nehmotný majetok 2,2  1,2  

dlhodobý  hmotný majetok 72,9  77,4  

pohľadávky  4,6  3,2  

finančné účty 5,9  8,7  

časové  rozlíšenie 12,9  7,7  

Zdroj: FIN 2-04  Slovenskej televízie 

  

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

hmotný majetok odpisovaný je opotrebovaný na 75,4 %. 

 

Štruktúra  vybraných pasív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných položiek cudzích 

zdrojov Slovenskej televízie poskytuje informácie za rok 2010.  Hodnota vybraných položiek 

pasív Slovenskej televízie v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 15 863,2  tis. eur, pričom 

jednotlivé položky zdrojov financovania zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej 

tabuľke: 

                                                                                                                                        v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

rezervy  6 127,0 9 455,4 + 3 328,4 

záväzky  10 794,1 23 328,3 + 12 534,2 

časové rozlíšenie 40,1 40,7 +0,6 

Zdroj: FIN 2-04  Slovenskej televízie 

 

 Nárast položky rezerv v účtovnom období 2010 súvisel so zaúčtovaním rezervy na 

súdny spor so spoločnosťou Omega. Enormný nárast záväzkov v roku 2010 vznikol 

v dôsledku enormného nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu, kde STV zaznamenala výpadok 

príjmov z reklamy, z poplatkov za službu verejnosti a neposkytnutie kompenzácie za 

oslobodených platiteľov úhrad za službu verejnosti a dotácie na zabezpečenie paralelného 

analógového digitálneho vysielania.  

Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek cudzích zdrojov na ich 

celkovej výške 32 824,4 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 

Pasíva 2009 2010 

rezervy  36,1  28,8  

záväzky  63,6  71,1  

Zdroj: FIN 2-04  Slovenskej televízie 
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Prehľad o plnení rozpočtu Slovenskej televízie za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 69 121,4 63 229,6 87 387,4 72 041,2 82,4 

 100 - Daňové príjmy 53 960,8 54 216,7 54 248,7 53 315,7 98,3 

 200 - Nedaňové príjmy 5 780,2 9 012,9 13 398,7 6 151,8 45,9 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 269,3 283,2 254,5 273,6 107,5 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 5 279,4 8 724,2 13 138,7 5 806,3 44,2 

     230 - Kapitálové príjmy 196,1 0,0 0,0 0,0 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, 
vkladov a ážio 4,8 5,5 5,5 0,5 9,9 

     290 - Iné nedaňové príjmy 30,6 0,0 0,0 71,4 X 

300 - Granty a transfery 9 380,4 0,0 19 740,0 12 573,7 63,7 

    310 - Tuzemské bežné granty a transfery 9 339,9 0,0 19 740,0 12 500,0 63,3 

    330 - Zahraničné granty  0,0 0,0 0,0 0,0 x 

    340 - Zahraničné tranfery  40,5 0,0 0,0 73,7 x 

VÝDAVKY SPOLU 69 637,2 63 229,6 87 247,4 71 260,2 81,7 

 600 - Beţné výdavky 68 664,8 61 569,6 85 183,4 70 226,4 82,4 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 13 371,8 13 457,9 12 961,6 12 863,5 99,2 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 4 579,3 4 562,2 4 485,9 4 391,3 97,9 

     630 - Tovary a služby 48 637,2 41 486,9 65 591,9 50 665,7 77,2 

     640 - Bežné transfery 2 076,5 2 062,6 2 144,0 2 302,8 107,4 

     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 
úverom,  pôžičkou, NFV a finančným prenájmom 0,0 0,0 0,0 3,1 x 

 700 - Kapitálové výdavky 972,4 1 660,0 2 064,0 1 033,8 50,1 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 972,4 1 660,0 2 064,0 1 033,8 50,1 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   -515,8 0,0 140,0 781,0 557,9 

Zdroj: Slovenská televízia      
 

Finančné operácie Slovenskej televízie za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

%  
plnenia 

schválený upravený 

 PRÍJMY SPOLU 3 088,7 1 600,0 331,9 2 380,1 717,0 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 3 088,7 1 600,0 331,9 2 380,1 717,0 

     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 088,7 1 600,0 331,9 2 380,1 717,0 

VÝDAVKY SPOLU 192,8 0,0 140,0 155,1 110,8 

 800 -Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 192,8 0,0 140,0 155,1 110,8 

     814 - Účasť na majetku 192,8 0,0 140,0 140,0 100,0 

     824 – Splácanie finančného prenájmu 0,0 0,0 0,0 15,1 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   2 895,9 1 600,0 191,9 2 225,0 1 159,5 

    Zdroj: Slovenská televízia  
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16. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“) je verejnoprávna inštitúcia 

zriadená k 1.1.2008 zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom 

auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Úrad bol zriadený ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje 

vykonávanie dohľadu podľa uvedeného zákona. 

Základnými úlohami úradu je zabezpečovanie audítorských skúšok, skúšok 

spôsobilosti a preskúšania, vydávanie certifikátov, zúčastňovanie sa na tvorbe, aktualizácii 

a schvaľovaní medzinárodných účtovných a audítorských štandardov prostredníctvom 

príslušných orgánov Európskej únie, zabezpečovanie interpretácie medzinárodných 

účtovných štandardov a ich prístupnosti pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom 

jazyku. Úrad koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi 

dohľadu v iných členských štátoch únie a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok 

ustanovených zákonom č. 540/2007 Z. z. a v súlade s právnymi predpismi a zmluvami, 

ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

16.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Úrad zostavil rozpočet nákladov a výnosov na rok 2010 podľa § 62 ods. 1 zákona č. 

540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rozpočte úradu sa osobitne rozpočtujú 

náklady na činnosť Rady, správu úradu, Dozorného výboru a jednotlivých výborov. Výška 

rozpočtovaného aj skutočne poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu predstavovala sumu 

265,0 tis. eur.  

 

16.2. Príjmy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Celkové príjmy úradu k 31.12.2010 dosiahli 791,2 tis eur a pozostávali najmä z: 

 bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 265,0 tis. eur (v tom 262,0 tis. eur na 

zabezpečenie bežnej činnosti a 3,0 tis. eur na zabezpečenie činnosti jednotného 

kontaktného miesta úradu),  

 príjmov z príspevkov od subjektov verejného záujmu podľa § 64 zákona č. 540/2007 

Z. z. v znení neskorších predpisov 474,3 tis. eur (prekročenie rozpočtu o 10,7 % 
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vzhľadom na vznik nových subjektov), 

 príjmov za audítorské skúšky 29,4 tis. eur (o 36,5 % viac, oproti rozpočtu, pretože sa 

prihlásilo viac uchádzačov na čiastkové skúšky, než úrad plánoval)  

 príjmov z poplatkov za úkony na úrade vo výške 16,0 tis. eur (v tom zápisné do 

príslušných zoznamov audítorov v celkovej sume 5,6 tis. eur, zápisné do zoznamu 

audítorských spoločností 10,0 tis. eur, poplatok za znovuvydanie licencií  audítorom 

a audítorským spoločnostiam 0,1 tis. eur a ostatné poplatky za úkony na úrade 0,3 tis. 

eur; táto položka bola prekročená oproti rozpočtu o 45% vzhľadom na zvýšený počet 

záujmu audítorských spoločností o novú licenciu a o 50% vyššiu úspešnosť na 

audítorských skúškach, a tým vyšší počet zapísaných audítorov). 

Rada úradu rozhodla, že prebytok hospodárenia z roku 2009 v sume 347,3 tis. eur 

(finančná operácia – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka) bude zdrojom 

financovania úradu v roku 2010 v zmysle § 62 ods. 4. zákona č. 540/2007 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, takže disponibilné zdroje úradu vrátane príjmových finančných operácií 

boli spolu 1 154,3 tis. eur. 

 

16.3. Výdavky Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Výdavky úradu k 31.12.2010 dosiahli 626,6 tis. eur. Ide najmä o výdavky na mzdy  

stálych zamestnancov, osôb vykonávajúcich dohľad, ako aj osôb organizujúcich audítorské 

skúšky a skúšku spôsobilosti v sume 290,7 tis. eur, príspevky do poisťovní a poistné v sume 

95,4 tis. eur a výdavky na tovary a služby (nájomné, cestovné, poštovné, administratívne 

náklady a pod.) 235,0 tis. eur. Kapitálové výdavky (úhrada technického zhodnotenia software 

pre vedenie zoznamov audítorov a audítorských spoločností a obstaranie výpočtovej techniky 

pre jednotné kontaktné miesto úradu) dosiahli 5,5 tis. eur. 

Najdôležitejšie kategórie výdavkov, ktoré úrad sledoval v rámci rozpočtu boli hlavne 

výdavky na dohľad a výdavky na organizáciu audítorských skúšok, aby bolo zabezpečené 

plnenie všetkých zákonných požiadaviek. Ďalším dôležitým hľadiskom sledovania rozpočtu 

vyplývajúcim zo zákona bolo sledovanie výdavkov osobitne na činnosť Rady úradu, správy 

úradu, Dozorného výboru a jednotlivých výborov.  

 Saldo medzi disponibilnými zdrojmi (vrátane príjmových finančných operácií) a 

realizovanými výdavkami úradu k 31.12.2010 bolo kladné vo výške 512,1 tis. eur. O jeho 

použití  rozhodne Rada úradu v zmysle § 62 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení 
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neskorších predpisov. 

 

16.4. Finančné operácie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Okrem uvedeného zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 347,3 

tis. eur úrad vykazuje 15,8 tis. eur  ako  ostatné  príjmové finančné operácie (ide o prevody 

medzi bankovým účtami a pokladnicami na zabezpečenie finančnej hotovosti pre nutné 

výdavky na bežnú činnosť úradu). Výdavkové finančné operácie úradu dosiahli 15,6 tis. eur. 

16.5. Majetková pozícia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

Zhodnotenie majetkovej pozície úradu pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív so stavom k 31.12.2010. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 sú spôsobené tým, že 

v danom roku je materiál spracovávaný z predbežných údajov a v ďalšom roku sú údaje za 

predchádzajúce obdobie definitívne. 

Štruktúra vybraných aktív 

      Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív úradu poskytuje 

informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2010 a 2009.  Vybrané aktíva 

v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 129,0 tis. eur, pričom jednotlivé položky majetku 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

            v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 
Medziročná 

zmena 

Dlhodobý nehmotný majetok 32,4 25,1 -7,3 

Dlhodobý hmotný majetok 47,5 31,4 -16,1 

Pohľadávky 15,7 4,9 -10,8 

Finančné účty 348,8 511,8 163,0 

Časové rozlíšenie 2,1 2,3 0,2 

                       Zdroj: FIN 2-4 Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

         Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v položke finančné účty, a to nárast o 163,0 

tis. eur z titulu zvýšenia príjmov o položku výsledok hospodárenia z minulých rokov, ktorý 

bol zapojený čiastočne do príjmov rozpočtu daného roku, z ktorého boli prednostne hradené 

výdavky, ktoré neboli pokryté príspevkom zo ŠR a príspevkov od subjektov verejného 

záujmu. 
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Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku v roku 2010 na jeho celkovej 

výške 575,5 tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v %):  

 

Aktíva 2009 2010 

Dlhodobý nehmotný majetok  7,2 5,4 

Dlhodobý hmotný majetok  10,6  5,4  

Pohľadávky 3,5 0,9    

Finančné  účty 78,1 88,9    

                                         Zdroj: FIN 2-04  Úradu pre dohľad nad výkonom auditu  
 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 31,4  % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na 59,5 %.   

      Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív úradu zaznamenali v roku 2010 nárast oproti roku 2009 o 37,6 

tis. eur hlavne v rezervách na nevyčerpané dovolenky. Jednotlivé položky vybraných zdrojov 

financovania zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 
Medziročná 

zmena 

Rezervy 19,0 60,3 41,3 

Záväzky 30,3 28,9 -1,4 

Časové rozlíšenie 4,2 1,9 -2,3 

Zdroj: FIN 2-4 Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek cudzích zdrojov v roku 

2010 na ich celkovej výške 91,1 tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v %): 

Pasíva 2009 2010 

Rezervy 35,5  66,2 

Záväzky 56,7 31,7   

                                      Zdroj: FIN 2-04  Úradu pre dohľad nad výkonom auditu  
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Zdroj: Úrad pre dohľad  nad výkonom auditu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prehľad o plnení rozpočtu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2010 
(v tis. eur) 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť Rozpočet  2010 Skutočnosť % 

plnenia 2009 schválený upravený 2010 

PRÍJMY SPOLU 723,4 723,1 726,0 791,2 109,0 

 200 - Nedaňové príjmy 474,5 461,1 461,1 526,2 114,1 

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby 

52,8 32,7 32,7 46,8 143,1 

290 - Iné nedaňové príjmy 421,7 428,4 428,4 479,4 111,9 

300 - Granty a transfery 248,9 262,0 264,9 265,0 100,0 

310 - Tuzemské bežné granty a transfery 248,9 262,0 264,9 265,0 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 671,2 794,3 804,6 626,6 77,9 

600 - Beţné výdavky 653,1 793,3 799,1 621,1 77,7 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 

327,2 439,3 439,3 290,7 66,2 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 81,7 90,5 90,6 95,4 105,3 

630 - Tovary a služby 244,2 263,5 269,2 235,0 87,3 

700 - Kapitálové výdavky 18,1 1,0 5,5 5,5 100,0 

710 - Obstarávanie kapitálových aktív 18,1 1,0 5,5 5,5 100,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - ) 52,2 - 71,2 - 78,6 164,6 x 

Zdroj: Úrad pre dohľad  nad výkonom auditu      

      
 

Finančné operácie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2009 
 

(v tis. eur) 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 316,5  78,5  78,5 363,1 462,5 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 316,5  78,5  78,5 363,1 462,5 

     453 - Zostatok prostriedkov z  
              predchádzajúcich rokov 295,0  78,5  78,5 347,3 442,4 

     456 - Iné príjmové finančné operácie 21,5 0,0 0,0 15,8 x 

VÝDAVKY SPOLU 21,5 0,0 0,0 15,6 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 0,0 0,0 0,0 15,6 x 

     819 - Ostatné výdavkové finančné operácie  21,5 0,0 0,0 15,6 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   295,0  78,5  78,5 347,5 442,7 
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17. RTVS, s.r.o.   

 

Rozhlasová a televízna spoločnosť (ďalej len „RTVS, s.r.o.“) vznikla na základe 

zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a 

Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 citovaného 

zákona vyberateľom úhrady je spoločnosť s ručením obmedzeným založená rovnakým 

podielom Slovenskou televíziou (STV) a Slovenským rozhlasom (SRo) ako jedinými 

spoločníkmi, založená za iným účelom ako podnikanie. 

RTVS, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11. 3. 2008 a dodatkom 

k nej zo dňa 26. 3. 2008 podľa § 105 až 153 Obchodného zákonníka. Predmetom činnosti je 

výber úhrady za služby verejnosti poskytované STV a SRo podľa zákona č. 68/2008 Z. z., 

kontrola plnenia úhrady, vymáhanie úhrady, poštových sadzieb a pokút podľa zákona, 

spracovávanie evidencie platiteľov a evidencie platenia úhrad.  

 

17.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a RTVS, s.r.o. 

RTVS, s.r.o. hospodárila v roku 2010 bez nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu. 

 

17.2. Príjmy RTVS, s.r.o. 

Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2010 predpokladal, že príjmová časť 

rozpočtu RTVS, s.r.o. bude tvorená iba transferom od ostatných subjektov verejnej správy, 

a to transferom od STV vo výške 1 840,0 tis. eur a v rovnakej výške transferom od SRo.  

Výška transferu bola ustanovená zákonom č. 68/2008 Z. z.  

V roku 2010 dosiahli skutočné príjmy spoločnosti 3 613,4 tis. eur a boli tvorené 

prakticky v plnej výške transferom od STV a SRo (pripísané úroky z vkladov boli len 255,6 

eur). 

17.3. Výdavky RTVS, s.r.o. 

  

  Vládny návrh rozpočtu  na rok 2010 predpokladal vyrovnané hospodárenie RTVS, 

s.r.o. Náklady spoločnosti na výber úhrady, kontrolu plnenia úhrady a vymáhanie úhrady 

a pokút podľa zákona č. 68/2008 Z. z. uhrádzajú STV a SRo rovným dielom z príjmov 

z úhrad a pokút, najviac však do sumy 4 % z príjmov z úhrad a pokút.  
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Skutočné výdavky RTVS, s.r.o. v roku 2010 dosiahli 3 793,5 tis. eur. V plnom rozsahu 

ide o bežné výdavky, konkrétne najmä na: 

     - nákup tovarov a služieb 3 422,7 tis. eur: najmä platby Slovenskej pošte, a.s. za službu 

SIPO a poštovné 2 713,9 tis. eur, nákup softvéru 38,1 tis. eur a pod. Formou dane (najmä 

dane z pridanej hodnoty) RTVS, s.r.o. odviedla 582,3 tis. eur. Spoločnosť je takmer čistým 

platiteľom DPH, nakoľko na odpočet si môže uplatniť len veľmi malé čiastky, napr. za 

materiál a drobné služby, zatiaľ čo služby STV a SRo sú zdanené 19 % DPH.  Po jej zaplatení 

zo strany STV a SRo v prospech RTVS, s.r.o. sa táto daň stáva príjmom štátneho rozpočtu 

a znižuje tak ich príjem z poplatkov za vysielanie;  

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 278,4 tis. eur; 

- poistné a súvisiace odvody 92,4 tis. eur. 

  Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov (bez finančných operácií) bolo 

k 31.12.2010 záporné vo výške 180,1 tis. eur. 

 

 

17.4. Finančné operácie RTVS, s.r.o. 

 

Na rok 2010 RTVS, s.r.o. nerozpočtovala žiadne príjmové ani výdavkové finančné 

operácie. Skutočne dosiahnuté príjmy z finančných operácií predstavovali 386,2 tis. eur 

a pozostávali zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 126,9 tis. eur a navýšenia 

základného imania spoločnosti o 259,3 tis. eur. V roku 2010 RTVS, s.r.o. nevykonala žiadne 

výdavkové finančné operácie. 

 

17.5. Majetková pozícia RTVS, s.r.o. 

  

Zhodnotenie majetkovej pozície RTVS, s.r.o. pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív podľa stavu k 31.12.2010. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 vyplývajú zo 

zaokrúhľovania. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív RTVS, s.r.o. 

poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2010 a 2009.  
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Vybrané aktíva  RTVS, s.r.o. v roku 2010 klesli oproti roku 2009 o 144,7 tis. eur, pričom 

jednotlivé položky majetku zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:               

                                                                                                           

 

                                                                                                                  v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

Dlhodobý  nehmotný majetok 414,2 352,9 - 61,3 

Pohľadávky   284,0 288,3 4,3 

Finančné  účty 126,9  39,2 - 87,7 

             Zdroj: FIN 2-04 RTVS, s.r.o. 

 

Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v položke finančné účty, a to pokles           

o 87,7 tis. eur, ktorý bol ovplyvnený  stavom prostriedkov na bankových účtoch ku koncu 

mesiaca (roka),  na ktorý prichádzajú peniaze od platiteľov za vysielanie STV  a SRo 

prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.; tieto prostriedky sú následne  rozdeľované v zmysle 

zákona medzi STV a SRo.  

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške 727,8 

tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

Aktíva 2009 2010 

Dlhodobý  nehmotný majetok 45,7 48,5 

Pohľadávky 31,4 39,6 

Finančné  účty 14,0 5,4 

            Zdroj: FIN 2-04 RTVS, s.r.o. 

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 28,0  %.  

Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív  RTVS, s.r.o. klesli oproti roku 2009 o 153,0  tis. eur, pričom 

jednotlivé položky  vybraných zdrojov financovania zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke: 

                                                                              v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

Rezervy 7,6 9,6 2,0 

Záväzky  586,4 431,4 - 155,0 

            Zdroj: FIN 2-04 RTVS, s.r.o. 
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Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek (cudzích zdrojov)  na ich 

celkovej výške 441,0 tis. eur za rok 2010 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.  

 

Pasíva 2009 2010 

Rezervy 1,3 2,2 

Záväzky  98,7  97,8 

             Zdroj: FIN 2-04 RTVS, s.r.o. 
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 Prehľad o plnení rozpočtu RTVS, s. r. o. za rok 2010 
 

(v tis. eur) 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť Rozpočet  2010 Skutočnosť % 

plnenia 2009 schválený upravený 2010 

PRÍJMY SPOLU 3 670,1 0,0 0,0 3 613,4 x 

 200 - Nedaňové príjmy 0,6 0,0 0,0 0,2 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 
               NFV vkladov a ážio 

0,6 0,0 0,0 0,2 x 

300 - Granty a transfery 3 669,5 0,0 0,0 3 613,2 x 

    310 - Tuzemské bežné granty a transfery 3 669,5 0,0 0,0 3 613,2 x 

VÝDAVKY SPOLU 3 832,1 0,0 0,0 3 793,5 x 

 600 - Beţné výdavky 3 832,1 0,0 0,0 3 793,5 x 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  
              osobné vyrovnania 281,7 0,0 0,0 278,4 x 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 82,4 0,0 0,0 92,4 x 

     630 - Tovary a služby 3 468,0 0,0 0,0 3 422,7 x 

     640 - Bežné transfery 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby 
              súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV   
              a finančným prenájmom 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 700 - Kapitálové výdavky 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív   0,0 0,0   x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   -162,0 0,0 0,0 -180,1 x 

Zdroj: RTVS, s.r.o.      

      

Finančné operácie RTVS, s.r.o. za rok 2010 
(v tis. eur) 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť Rozpočet  2010 Skutočnosť % 

plnenia 2009 schválený upravený 2010 

 PRÍJMY SPOLU 334,1 0,0 0,0 386,2 x 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 

334,1 0,0 0,0 386,2 x 

     453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajú-  
               cich rokov 

41,3 0,0 0,0 126,9  

     456 – Vklady do základného imania 292,8 0,0 0,0 259,3 x 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   334,1 0,0 0,0 386,2 x 

Zdroj: RTVS, s.r.o. 
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18. Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TA SR“) je verejnoprávna, 

národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti 

spravodajstva. Jej postavenie a činnosť upravuje zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre 

Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. 

Hlavnou činnosťou TA SR je služba verejnosti v oblasti spravodajstva, ktorou sa 

rozumie vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných 

informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, 

zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov. 

V rámci hlavnej činnosti vykonáva služby vo verejnom záujme.  

 

18.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
 

Rozpočet TA SR na rok 2010 predpokladal príspevok zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry SR vo výške 2 036,7 tis. eur. V upravenom 

rozpočte sa táto suma zvýšila na 2 343,0 tis. eur, a to zvýšením pôvodnej sumy príspevku 

o 163,0 tis. eur a o pôvodne nerozpočtovaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 143,3 

tis. eur. 

Z uvedeného rozpočtu bola v prospech TA SR realizovaná suma 2 343,2 tis. eur. 

18.2. Príjmy Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

 

Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu sa v pôvodnom rozpočte TA SR rátalo 

s vlastnými príjmami vo výške 2 170,9 tis. eur, takže celkové príjmy (bez finančných 

operácií) sa rozpočtovali vo výške 4 207,6 tis. eur. 

Úpravami rozpočtu sa pôvodne rozpočtované príjmy zvýšili na 4 588,9 tis. eur, a to 

zvýšením sumy príspevku o 306,3 tis. eur a vlastných príjmov o 75,0 tis. eur. 

Skutočné príjmy TA SR (bez príjmových finančných operácií) dosiahli 4 664,6 tis. 

eur, čo v porovnaní k upravenému rozpočtu predstavuje plnenie na 101,6 %. 

Z hľadiska štruktúry príjmov hlavnou skupinou sú administratívne a iné poplatky 

2 312,4 tis. eur, v rámci ktorej sa klasifikujú príjmy z predaja spravodajských služieb.  
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V príjmoch z prenájmu majetku (položka ekonomickej klasifikácie Príjmy 

z podnikania a z vlastníctva majetku), ktoré dosiahli 4,6 tis. eur došlo v porovnaní 

s rozpočtom k poklesu, čo bolo spôsobené posunom inkasa finančných prostriedkov 

v dôsledku štvrťročnej fakturácie. 

V kapitálových príjmoch 1,5 tis. eur je zahrnutý predaj vyradeného služobného 

motorového vozidla. 

18.3. Výdavky Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

 

Celkové výdavky TA SR v roku 2010 dosiahli 4 576,8 tis. eur, v tom bežné 4 428,5 

tis. eur a kapitálové 148,3 tis. eur.  

Najväčšou výdavkovou položkou sú výdavky na obstaranie tovarov a služieb 1 914,8 

tis. eur. a v rámci nich napríklad dofinancovanie finálnej časti systému Autonomy  Zóna 

verejného záujmu vo výške 74,2 tis. eur súvisiace s podporou a ročnou údržbou tohto 

spravodajského systému, úhrada bežných výdavkov vo výške 54,9 tis. eur za maitenance, na 

zabezpečenie prevádzky spravodajského systému, ktorý v dôsledku havarijnej situácie 

vypovedal funkčnosť a bolo nutné dočasne zabezpečiť náhradné riešenie za 35,5 tis. eur, 

úhrada ubytovania a leteniek na Majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej republike 12,5 

tis. eur a pod. 

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vynaložilo 1 811,3 tis. 

eur (99,3 % z upraveného rozpočtu) a na súvisiace odvody poistného a príspevku do 

poisťovní 623,1 tis. eur. 

Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo 148,3 tis. eur (61 % upraveného rozpočtu), 

a to v rozhodujúcej miere na projekt Video Press Systému (143,3 tis. eur). 

Saldo dosiahnutých príjmov a realizovaných výdavkov (bez finančných operácií) 

bolo k 31.12.2010 kladné vo výške 87,8 tis. eur. 

18.4. Finančné operácie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

V rámci príjmových finančných operácií TA SR rozpočtovala a vykázala zostatok 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 240,1 tis. eur. Výdavkové finančné operácie 

sa nerozpočtovali ani nerealizovali, takže saldo príjmových a výdavkových finančných 

operácií je kladné vo výške 240,1 tis. eur. 
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18.5. Majetková pozícia Tlačovej agentúry Slovenskej republiky  

Zhodnotenie majetkovej pozície TA SR pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív so stavom k 31.12.2010. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu 

prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových 

ukazovateľov.  Prípadné rozdiely vo vykazovaných údajoch za rok 2009 sú spôsobené tým, že 

v danom roku je materiál spracovávaný z predbežných údajov a v ďalšom roku sú údaje za 

predchádzajúce obdobie definitívne. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív Tlačovej 

agentúry Slovenskej republiky poskytuje informácie o hodnote vybraných aktív spoločnosti  

(v netto vyjadrení) za rok 2010 a 2009. Stav vybraných aktív TA SR v roku 2010 klesol oproti 

roku 2009 o 129,9 tis. eur, pričom jednotlivé položky majetku zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke: 

                                                                                                              v tis. eur     

Aktíva 2009 2010 Medziročná zmena 

Dlhodobý nehmotný majetok 547,7 477,1 - 70,6 

Dlhodobý hmotný majetok 311,9 242,9 - 69,0 

Pohľadávky  349,7 276,0 - 73,7 

Finančné účty 246,9 334,4 87,5 

Časové rozlíšenie 17,4   19,1 1,7 

         Zdroj: FIN 2-04  TA SR  

Ako vyplýva z uvedených údajov, medziročne sa znížil stav neobežného majetku 

139,6 tis. eur v dôsledku vyradenia neupotrebiteľného a zastaralého dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku.  

K pohľadávkam, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 1 rok a existuje oprávnené 

riziko ich neuhradenia, resp. nevrátenia preddavku vytvorila TA SR opravné položky 

v celkovej výške 62,3 tis. eur. 

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku v roku 2010 na jeho celkovej 

výške 1 353,4 tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:   

 

Aktíva 2009 2010 

Dlhodobý nehmotný majetok 36,9 35,2 

Dlhodobý hmotný majetok 21,0 17,9  

Pohľadávky 23,6 20,4   

Finančné účty 16,6 24,7   
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            Zdroj: FIN 2-04  TA SR  

 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 68,6  % a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný je 

opotrebovaný na  87,5 %.   

Štruktúra  vybraných pasív 

Vybrané položky pasív  TA SR klesli v roku 2010 oproti roku 2009 o 180,1 tis. eur, 

pričom jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania zaznamenali pohyby vykázané 

v nasledujúcej tabuľke: 

                                                                                             v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

Rezervy 100,4 89,5 - 10,9 

Záväzky 376,8 297,3 - 79,5 

Časové rozlíšenie 638,4 548,8 - 89,6 

           Zdroj: FIN 2-04  TA SR  

                  

Rezervy TA SR boli tvorené na nevyfakturované dodávky (10,0 tis. eur) a na 

nevyčerpané dovolenky vrátane poistného (79,5 tis. eur). 

Percentuálny podiel vybraných položiek pasív na ich celkovej výške za rok 2010 sa 

uvádza v nasledujúcej tabuľke:  

 
Pasíva 2009 2010 

Rezervy  9,0  9,6   

Záväzky  33,8 31,8   

             Zdroj: FIN 2-04  TA SR  
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Zdroj: TA SR 

 

 

 

Prehľad o plnení rozpočtu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 

2010 

% 

plnenia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 4 381,1 4 207,6 4 588,9 4 664,6 101,6 

 200 - Nedaňové príjmy 2 276,2 2 170,9 2 245,9 2 321,4 103,4 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 9,0 6,4 6,4 4,6 71,9 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a 

platby 2 246,6 2 162,3 2 237,3 2 312,4 103,4 

     230 - Kapitálové príjmy 17,2 0,0  0,0  1,5 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV,   
vkladov a 
          ážio 

0,3 0,1 0,1 0,2 200,0 

     290 - Iné nedaňové príjmy 3,1 2,1 2,1 2,7 128,6 

 300 - Granty a transfery 2 104,9 2 036,7 2 343,0 2 343,2 100,0 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 1 808,9 2 036,7 2 199,8 2 199,9 100,0 

     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 296,0 0,0 143,2 143,3 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 4 379,0 4 207,6 4 773,4 4 576,8 95,9 

 600 - Beţné výdavky 3 896,5 4 139,6 4 530,1 4 428,5 97,8 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 1 723,0 1 824,0 1 824,0 1 811,3 99,3 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 599,4 624,0 624,0 623,1 99,8 

     630 - Tovary a služby 1 553,8 1 682,1 1 990,2 1 914,8 96,2 

     640 - Bežné transfery 20,3 9,5 91,9 79,3 86,3 

 700 - Kapitálové výdavky 482,5 68,0 243,3 148,3 61,0 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 482,5 68,0 243,3 148,3 61,0 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   2,1 0,0 - 184,5 87,8 x 

Zdroj: TA SR      

 

Finančné operácie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 

2010 

% 

plnenia schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 238,0 220,0 240,1 240,1 100,0 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a    
finančnými  pasívami 

238,0 220,0 240,1 240,1 100,0 

     453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 238,0 220,0 240,1 240,1 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 
a finančnými pasívami 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     810 - Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku 
a ostatné výdavkové operácie 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     820 - Splácanie istín 0 0,0 0,0 0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   238,0 220,0 240,1 240,1 100,0 
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19. Audiovizuálny fond 

Audiovizuálny fond (ďalej len "fond") je verejnoprávna inštitúcia zriadená na podporu 

a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z.     

o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 

2009. Základným poslaním fondu je vytvárať podmienky na trvalo udržateľný rozvoj 

audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike poskytovaním finančných 

prostriedkov fondu najmä na tvorbu, výrobu, prezentáciu a verejné šírenie slovenských 

audiovizuálnych diel a na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu 

a šírenie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike. 

Fond vykonáva správu príspevkov (príspevok televízneho vysielateľa zriadeného 

zákonom alebo na základe licencie, prevádzkovateľa retransmisie a pod.), udeľuje 

koprodukčné štatúty podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel                  

a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, vytvára materiálne podmienky na rozvoj 

audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike poskytovaním finančných 

prostriedkov osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie 

audiovizuálnych diel a na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí v oblasti 

audiovizuálnej kultúry.  

19.1. Vzťahy štátneho rozpočtu a Audiovizuálneho fondu 

Príspevok zo štátneho rozpočtu bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 4 500,0 tis. eur, 

t.j. v sume zodpovedajúcej zmluve o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu uzavretej 

medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Audiovizuálnym fondom. V priebehu 

rozpočtového obdobia bol rozpočet zvýšený o 251,0 tis. eur vo forme príspevku od 

Slovenskej televízie podľa § 24 zákona č. 516/2008 Z. z., takže upravený rozpočet 

predstavoval 4 751,0 tis. eur a v tejto výške bol aj realizovaný. 

19.2. Príjmy Audiovizuálneho fondu 

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte na rok 2010 rozpočtované v celkovej 

sume 2 524,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté nedaňové príjmy 2 645,8 tis. eur tvoria: 
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     - administratívne a iné poplatky (úhrady za administratívne spracovanie žiadosti podľa § 

21 zákona č. 516/2008 Z. z., prijaté úhrady od zamestnancov za stravné lístky) spolu 28,2 tis. 

eur; 

     - úroky z vkladov fondu v banke 1,4 tis. eur; 

     - ostatné nedaňové príjmy 2 616,2 tis. eur (ide najmä o príspevky podľa § 24 až 28 zákona 

č. 516/2008 Z. z., ktoré povinné osoby – prispievatelia uhrádzali v roku 2010 po prvý raz 

v sume 2 612,0 tis. eur a vratky prostriedkov z poskytnutých dotácií v sume 4,2 tis. eur). 

 Spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu a od Slovenskej televízie tvorili celkové 

príjmy fondu 7 396,8 tis. eur.  

19.3. Výdavky Audiovizuálneho fondu 

Výdavky fondu sa po úprave rozpočtu  v októbri 2010 rozpočtovali v celkovej výške 

7 289,9 tis. eur, skutočnosť  predstavuje 4 993,2 tis. eur, v tom 4 978,2 tis. eur bežné výdavky 

a 15,0 tis. eur kapitálové výdavky. 

V rámci bežných výdavkov hlavnú skupinu tvorili bežné transfery - dotácie 

a štipendiá poskytnuté žiadateľom z finančných prostriedkov fondu vo výške 4 638,0 tis. eur. 

Výdavky na  prevádzku fondu (nájomné, spotreba energií, materiálu, tovary a služby) dosiahli 

208,4 tis. eur. Na mzdy zamestnancov, odmeny členom Rady fondu a Dozornej komisie, 

odmeny členom odborných komisií, odmeny z ďalších uzatvorených dohôd o pracovnej 

činnosti a o vykonaní práce, odvody, zákonné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady 

a pod. sa použilo 131,8 tis. eur. 

Kapitálové výdavky v sume 15,0 tis. eur sa vynaložili na nákup licencie na softvér 

pre registračný systém fondu. 

19.4. Finančné operácie Audiovizuálneho fondu 

Príjmové finančné operácie fondu 7,5 tis. eur v plnej výške tvoril zostatok 

prostriedkov z predchádzajúceho roka. Fond v roku 2010 nerealizoval žiadne výdavkové 

finančné operácie. 
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19.5. Majetková pozícia Audiovizuálneho fondu 

Zhodnotenie majetkovej pozície fondu pozostáva z analýzy vybraných aktív 

a vybraných pasív. V prvej časti hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych 

ukazovateľov a následne prostredníctvom pomerových ukazovateľov. Prípadné rozdiely vo 

vykazovaných údajoch za rok 2009 vyplývajú zo zaokrúhľovania. 

 

Štruktúra vybraných aktív 

 Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov vybraných aktív fondu poskytuje 

informácie o hodnote vybraných aktív (v netto vyjadrení) za rok 2010 a 2009.  Vybrané aktíva 

v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 2 423,2 tis. eur, pričom jednotlivé položky majetku 

zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                                    v tis. eur 

Aktíva 2009 2010 
Medziročná 

zmena 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,0 13,5 13,5 

Dlhodobý hmotný majetok  0,0  0,0   0,0 

Pohľadávky  0,0 6,1   6,1 

Finančné účty   7,5 2 411,6 2 404,1 

Časové rozlíšenie   1,0 0,5 - 0,5 

Zdroj: FIN 2-4 Audiovizuálneho fondu 
   

      Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v položke finančné účty, a to nárast 

o 2 404,1 tis. eur. Dôvodom nárastu je, že dotácie k zmluvám, resp. nezazmluvnené dotácie 

k žiadostiam predloženým v poslednom štvrťroku roka (napr. v rámci programu rekonštrukcia 

a modernizácia kín – digitálne technológie) sa efektívne vyplatia až v roku 2011.  

Percentuálny podiel najvýznamnejších zložiek majetku na jeho celkovej výške 

2 431,7 tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v %):  

Aktíva 2009 2010 

Dlhodobý nehmotný majetok          x  0,6  

Pohľadávky   x 0,2    

Finančné  účty 88,2 98,9    

               Zdroj: FIN 2-4 Audiovizuálneho fondu 
 

Z výpočtu koeficientu zníženia hodnoty majetku, ktorý je tvorený podielom oprávok 

a opravných položiek k príslušnému druhu dlhodobého majetku je zrejmé, že dlhodobý 

nehmotný majetok je opotrebovaný na 10,0 %.   
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 Štruktúra vybraných pasív 

Vybrané položky pasív fondu zaznamenali nárast oproti roku 2009 o 1 054,7 tis. eur 

hlavne v skupine záväzkov, pričom ide o neuhradené splátky poskytnutých dotácií podľa 

jednotlivých zmlúv. Jednotlivé položky vybraných zdrojov financovania zaznamenali pohyby 

vykázané v nasledujúcej tabuľke: 

                           v tis. eur 

Pasíva 2009 2010 Medziročná zmena 

Rezervy  3,7 12,0  8,3 

Záväzky  0,7 1 047,0 1 046,3 

Časové rozlíšenie 0,0 0,0  0,0 

Zdroj: FIN 2-4 Audiovizuálneho fondu 

 

Percentuálny podiel najvýznamnejších vybraných položiek cudzích zdrojov na ich 

celkovej výške 1 059,0 tis. eur sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v %): 

 

Pasíva 2009 2010 

Rezervy 84,8   1,1 

Záväzky 15,2 98,9   

               Zdroj: FIN 2-4 Audiovizuálneho fondu 
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Prehľad o plnení rozpočtu Audiovizuálneho fondu za rok 2010 

(v tis. eur) 

 

Finančné operácie Audiovizuálneho fondu za rok 2010 

(v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť Rozpočet  2010 Skutočnosť % 

plnenia 2009 schválený upravený 2010 

 PRÍJMY SPOLU 0,0 4,1 7,5   7,5 100,0 

 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 0,0 4,1 7,5   7,5 100,0 

     453 – Zostatok prostriedkov z predch. rokov 0,0 4,1 7,5   7,5 100,0 

VÝDAVKY SPOLU 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   0,0 4,1 7,5   7,5 100,0 

Zdroj: Audiovizuálny fond     

 

Skutočnosť 
2009 

Rozpočet  2010 Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

schválený upravený 

PRÍJMY SPOLU 150,0 7 520,0 7 275,0 7 396,8 101,7 

 200 - Nedaňové príjmy 0,6 3 020,0 2 524,0 2 645,8 104,8 

     210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
               majetku 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     220 - Administratívne poplatky a iné poplatky 
              a platby 

0,6 25,0 26,4 28,2 106,8 

     230 - Kapitálové príjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,  
              NFV, vkladov a ážio 

0,0 0,0 1,0 1,4 140,0 

     290 - Iné nedaňové príjmy 0,0 2 995,0 2 496,6 2 616,2 104,8 

 300 - Granty a transfery 149,4 4 500,0 4 751,0 4 751,0 100,0 

     310 - Tuzemské bežné granty a transfery 149,4 4 500,0 4 751,0 4 751,0 100,0 

     320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     330 - Zahraničné granty 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

     340 - Zahraničné transfery 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

VÝDAVKY SPOLU 150,0 7 528,2 7 289,9 4 993,2 68,5 

 600 - Beţné výdavky 150,0 7 513,2 7 104,9 4 978,2 70,1 

     610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  
              osobné vyrovnania 

86,5 186,7 117,0 96,0 82,1 

     620 - Poistné a príspevok do poisťovní 18,5 48,7 48,1 35,8 74,4 

     630 - Tovary a služby 44,9 133,8 236,9 208,4 88,0 

     640 - Bežné transfery 0,1 7 144,0 6 702,9 4 638,0 69,2 

     650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace 
              s úverom, pôžičkou, NFV a finančným  
              prenájmom  

0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 700 - Kapitálové výdavky 0,0 15,0 185,0 15,0 8,1 

     710 - Obstarávanie kapitálových aktív 0,0 15,0 185,0 15,0 8,1 

     720 - Kapitálové transfery  0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Prebytok ( + ), schodok ( - )   0,0 - 8,2 - 14,9 2 403,7 x 

Zdroj: Audiovizuálny fond    
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