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Príloha č. 1:  Správa o vývoji štátnych aktív a pasív  

a prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy SR v roku 2002 
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I. Správa o vývoji štátnych aktív a pasív Slovenskej republiky v roku 2002 

1. Základné  tendencie  vývoja   štátnych   aktív  a  pasív  

Súčasťou štátneho záverečného účtu v zmysle § 50 zákona o rozpočtových pravidlách je aj 

bilancia štátnych aktív a štátnych pasív SR. V roku 2002 stav štátnych aktív a pasív ovplyvnila 

najmä reforma štátnej správy, zmena formy hospodárenia organizácií pri prechode kompetencií zo 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zmena hospodárenia škôl. V súvislosti s tým sa 

zmenili počiatočné stavy aktív a pasív k 1.1.2002 oproti stavu vykazovanému v minuloročnom 

záverečnom účte o 62 867,0 mil. Sk. Vývoj štátnych aktív a pasív SR od 1.1.2002 do 31.12.2002 

už zohľadňuje uskutočnené delimitácie.   

V roku 2002 sa štátne aktíva a štátne pasíva Slovenskej republiky  zvýšili  o 5,3 %. Ich 

štruktúra sa zmenila nasledovne (v mil. Sk): 

                                                                                                                                 
Stav  k  Stav  k   Rozdiel  Stav  k  Zmena    

AKTÍVA 31.12.2001 1.1.2002 v počiat. 
stave 

31.12.2002 v roku 2002 

Stále aktíva      
 1. Nehmotný investičný majetok 3 363,4 3 178,7 -184,7 4 464,4 1 285,7 
 2. Oprávky k nehm. inv. majetku -352,5 -324,6 27,9 -401,3 -76,7 
 3. Hmotný investičný majetok  483 574,6 418 967,3 -64 607,3 427 998,3 9 031,0 
 4. Oprávky k hmotnému investič-
nému majetku 

-40 374,7 -33 168,1 7 206,6 -35 681,9 -2 513,8 

 5. Finančné investície 143 802,1 143 688,6 -113,5 161 312,5 17 623,9 
Obežné aktíva      

 1. Zásoby 90 916,1 90 013,9 -902,2 89 119,4 -894,5 
 2.  Pohľadávky 155 116,5 154 244,4 -872,1 90 995,8 -63 248,6 
 3.  Finančný majetok 35 419,0 33 529,3 -1 889,7 117 429,7 83 900,4 
 4. Poskytnuté prechodné výpomo-
ci 

45 256,7 43 750,9 -1 505,8 43 479,8 -271,1 

 5. Prechodné aktíva  5 175,9 5 149,7 -26,2 5 580,3 430,6 
Aktíva SR celkom 921 897,1 859 030,1 -62 867,0 904 297,0 45 266,9 

      
PASÍVA      

1. Majetkové fondy 553 232,8 496 157,1 -57 075,7 531 682,9 35 525,8 
2. Finančné fondy 19 560,6 18 076,3 -1 484,3 20 763,7 2 687,4 
3. Osobitné fondy RO -107 653,6 -60 903,1 46 750,5 -68 303,7 -7 400,6 
4. Hospodársky výsledok 15 545,6 2 291,6 -13 254,0 -2 740,9 -5 032,5 
5. Zákonné rezervy 12,2 3,3 -8,9 3,3 0,0 
6. Dlhodobé záväzky 336 578,6 327 771,4 -8 807,2 347 503,8 19 732,4 
7. Krátkodobé záväzky 36 022,5 33 806,3 -2 216,2 32 300,6 -1 505,7 
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8. Bankové výpomoci a pôžičky 68 203,6 41 539,8 -26 663,8 42 696,7 1 156,9 
9. Prechodné pasíva 394,8 287,4 -107,4 390,6 103,2 
Pasíva SR celkom 921 897,1 859 030,1 -62 867,0 904 297,0 45 266,9 

  

Súčasťou štátnych aktív a pasív sú aj štátne finančné aktíva a pasíva Slovenskej republi-

ky, ktoré spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

 

2.  Vývoj štátnych finančných aktív a pasív v správe Ministerstva financií SR 

 Štátne finančné aktíva tvoria  peňažné prostriedky uložené na termínovaných 

a netermínovaných bankových účtoch v Národnej banke Slovenska, majetkové účasti štátu, cenné 

papiere vo vlastníctve štátu a pohľadávky voči tuzemským a zahraničným dlžníkom. Štátne fi-

nančné pasíva sú predovšetkým záväzky štátu z prijatých tuzemských a zahraničných úverov, pô-

žičiek a vydaných štátnych cenných papierov. Súhrn všetkých štátnych finančných pasív tvorí štát-

ny dlh. 

 V roku 2002 sa finančno-majetková pozícia štátu zhoršila. Je to dôsledok rýchlejšieho me-

dziročného rastu štátnych finančných pasív o 20 897,2 mil. Sk, v porovnaní s rastom štátnych fi-

nančných aktív o 7 197,6 mil. Sk, čo vyplýva z tohto prehľadu (v mil. Sk): 
    

Stav  Stav k  Zmena  Položka k 01.01.2002 31.12.2002  
1. Prostriedky štátu na účtoch v NBS 5 406,5 86 749,3 +81 342,8 
2. Vládne pohľadávky voči zahraničiu 60 003,7 38 078,6 -21 925,1 
3. Pohľadávky prevzaté od ČSOB 43 841,6 16 066,5 -27 775,1 
4. Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, CP a ost .fin. inv. 3 641,7 3 482,7 -159,0 
5. Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné finančné in-
vestície 

113 741,5 97 990,8 -15 750,7 

6. Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 6 957,7 5 544,6 -1 413,1 
7. Pohľadávky zo zrealizovaných záruk za bankové úvery 36 701,5 37 915,0 +1 213,5 
8. Ostatné pohľadávky  19 088,3 13 016,9 -6 071,4 
9. Neuhr. pohľ. týkajúce sa výnosov ŠPP a  strát pri  emisiách ŠD  4 778,8 5 224,5 +445,7 
10. Pohľadávky voči podnikom 4 289,0 1 579,0 -2 710,0 

Štátne finančné aktíva celkom 298 450,3 305 647,9 +7 197,6 
1. Záväzky štátu v bankách 361,4 0,0 -361,4 
2. Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 12 387,4 9 650,7 -2 736,7 
3. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 185,0 182,4 -2,6 
4. Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 503,4 284,0 -219,4 
5. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 0,0 25 517,6 +25 517,6 
6. Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 350 372,2 348 940,9 -1 431,3 
7. Matra Communication – úver 2 018,1 1 632,3 -385,8 
8. Záväzky z bonifikácie hypotekárnych úverov 25,0 37,9 +12,9 
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9. Iné záväzky – účelové prostriedky 1 685,7 2 189,6 +503,9 
Štátne finančné pasíva celkom 367 538,2 388 435,4 +20 897,2 

1. Fond štátnych finančných aktív a pasív  -82 617,3 -96 164,8 -13 547,5 
2. Závierkové účty  kapitoly Štátny dlh a Všeobecná pokl. správa 13 529,4 13 377,3 -152,1 

Štátne finančné pasíva vrátane fondu a závierkových účtov 298 450,3 305 647,9 +7 197,6 
 
 

Na celkovom stave štátnych finančných aktív  majú najväčší podiel vklady štátu 

v tuzemských spoločnostiach (32,2 %), prostriedky na účtoch v Národnej banke Slovenska     

(28,4 %) a pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpomocí, vrátane pohľadávok zo 

zrealizovaných štátnych záruk za bankové úvery (16,7 %). Výraznú zmenu (nárast o 81 342,8 mil. 

Sk) zaznamenali prostriedky štátu na účtoch v NBS (predovšetkým z dôvodu prevodu prostried-

kov z Fondu národného majetku SR účelovo určených na dôchodkovú reformu) a stav vládnych 

úverov a pohľadávok v zahraničí (zníženie o 49 700,2 mil. Sk) z dôvodu ich splatenia.  

Na celkovom stave štátnych finančných pasív v objeme 388 435,4 mil. Sk mali najväčší po-

diel emitované a zatiaľ nesplatené štátne cenné papiere (89,8 %) a vládne záväzky voči tuzemským 

a zahraničným veriteľom z titulu prevzatia nesplatených úverov za bývalý Štátny fond cestného 

hospodárstva SR (6,6 %).  

 

2.1. Vývoj jednotlivých zložiek štátnych finančných aktív  

 Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív Slovenskej republiky za rok 2002 je zamera-

né na nasledovné zložky: 

1. stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Národnej banke Slovenska (ďalej NBS), 

2. štátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

3. majetkové účasti štátu v tuzemských spoločnostiach, 

4. vývoj  pohľadávok z návratných finančných výpomocí, zo zrealizovaných  štátnych  záruk za 

bankové úvery a ostatných pohľadávok. 

 
2.1.1. Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v NBS 

 
 V priebehu roka 2002 sa štátne finančné aktíva na účtoch v NBS zvýšili o 81 342,8 mil. 

Sk. Najväčšie zvýšenie vykázal účet termínovaného vkladu, na ktorý boli na základe uznesenia 

vlády SR č. 446/2002 poukázané peňažné prostriedky v sume 61 715,7 mil. Sk od Fondu národ-
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ného majetku SR z časti výnosu privatizácie SPP, a.s. Tieto prostriedky sa na základe uzavretej 

dohody medzi MF SR a NBS úročili úrokovou sadzbou vo výške 8,15 % p.a., takže pôvodná výš-

ka vkladu sa do konca roka zvýšila na 63 654,4 mil. Sk o pripísané úroky 2 280,8 mil. Sk a znížila 

o odvedenú 15 %-nú zrážkovú daň 342,1 mil. Sk.  

 Po ukončení splatnosti revolvingového úveru Československej obchodnej banky, a.s. Praha 

(celkový objem 10 000,- mil. Sk) poskytnutého v roku 1999 zo štátnych finančných aktív, boli na 

bankový účet k ultimu roka pripísané splátky v objeme 6 000,0 mil. Sk. 

 Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch vládnych úverov a pohľadávok 

v zahraničí z hodnoty na začiatku roka 85,7 mil. Sk sa v priebehu roka zvýšil o 13 546,2 mil. Sk. 

Zvýšenie súviselo so splátkami vládnych úverov a pohľadávok zo zahraničia vo forme istín v sume 

13 221,2 mil. Sk a z vrátenej návratnej finančnej výpomoci Železnicami SR, a.s. 325,0 mil. Sk. 

Z týchto účtov sa v roku 2002 použilo 9 703,0 mil. Sk na (v mil. Sk): 

- úhradu istín štátneho dlhu                                                2 174,2  

- preúčtovanie do príjmov štátneho rozpočtu                     6 098,8  

- poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci mestu Košice                           580,0  

- na čiastočné odškodnenie židovských obetí holocaustu               850,0  

takže zostatok účtov k ultimu roka činil 3 928,9 mil. Sk. 

 Na účet účelových prostriedkov z FNM na splatenie štátneho dlhu poukázal fond 59 100,0 

mil. Sk. Z týchto prostriedkov sa použilo 56 287,0 mil. Sk a nepoužitých 2 813,0 mil. Sk bolo 

prevedených do roku 2003. Prostriedky sa použili na (v mil. Sk): 

- úhradu schodku štátneho rozpočtu za rok 2001                                                36 322,3  

- úhradu istín štátneho dlhu                                                                                19 964,7 

   v tom: úhrada istín štátnych dlhopisov                                                                 17 689,1 
              úhrada pôžičiek prijatých od medzinárodných finančných inštitúcií        665,9 
              úhrada úveru BNP Paríž                                                                                      180,2  
              úhrada úverov za ŠFCH                                                                                 1 429,5  

 Počiatočný stav na účte emisií a splátok štátnych dlhopisov 60,0 mil. Sk sa v priebehu roka 

zvýšil o emitované štátne dlhopisy v sume 61 014,6 mil. Sk. Prostriedky sa použili v sume          

54 042,5 mil. Sk na (v mil. Sk): 

- splátky istín štátnych dlhopisov                                                                          40 722,2  

-  splátku úveru BNP Paríž                                                                                             171,2 
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- úhradu pôžičiek prijatých od medzinárodných finančných inštitúcií           694,6  

- úhradu úveru za ŠFCH                                                                                                 480,4  

- krytie priebežného schodku štátneho rozpočtu za rok 2002                                         11 974,0 

čím zostatok prostriedkov ku koncu roka na tomto účte predstavoval 7 032,1 mil. Sk. 

 Prostriedky z emisií štátnych dlhopisov určené na financovanie priebežného schodku štát-

neho rozpočtu z roku 2001 vo výške 8 048,2 mil. Sk boli v roku 2002 použité na úhradu schodku 

štátneho rozpočtu za rok 2001. 

 Na účet čerpaných úverov a pôžičiek zo zahraničia účelovo určených na krytie priebežného 

schodku štátneho rozpočtu za rok 2002 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 3 877,3 mil. Sk, v 

členení (v mil. Sk): 

- IBRD  - EFSAL                                                                                                          2 591,0 

- IBRD – Projekt riadenia verejných financií                                                                              4,3  

- Európska investičná banka (EIB)                                                                             1 222,7  

- JBIC                                                                                                                                      25,4  

- Rozvojová banka rady Európy                                                                                             33,9 

 Na účte štátnych pokladničných poukážok minulých rokov bol počiatočný stav 37 194,8 

mil. Sk, ktoré sa v plnej výške použili na úhradu záväzkov zo ŠPP splatných v roku 2002, takže  

stav účtu na konci roka je nulový. 

            Na účte štátnych pokladničných poukážok bežného roka sa eviduje výnos z emisií ŠPP 

v celkovej výške 36 773,5 mil. Sk, ktoré prechodne kryjú rozpočtový schodok až do rozhodnutia 

Národnej rady SR o spôsobe jeho úhrady schválením štátneho záverečného účtu za rok 2002.  

Národná banka Slovenska ku koncu roka previedla na bilančný účet ministerstva financií 

celkové saldo príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2002 vo výške 51 642,0 mil. Sk, čo 

vlastne vyjadruje celkový dosiahnutý schodok  v minulom  roku. 

Pohyb všetkých peňažných prostriedkov štátnych finančných aktív, vedených na bankových 

účtoch v Národnej banke Slovenska za rok 2002 charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  
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Položka aktív Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Bankové účty štátnych finančných aktív 5 406,5 86 749,3 81 342,8 
Evidencia štátnych finančných aktív:    
Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby, 
odvod NBS 

0,3 0,3 0,0 

ŠFA – získané  predajom akcií ČSOB, a.s. 0,0 6 000,0 6 000,0 
Mimosúdne rehabilitácie 28,7 28,8 0,1 
Účel. prostr. z pôžičky EFSAL  2 591,0 0,0 -2 591,0 
Účet pre úhrady vyplývajúce zo zákona č.330/91 Zb.    
o pozemkových úpravách 11,7 12,0 0,3 
Účelové prostr. z FNM na splácanie štátneho dlhu 0,0 2 813,0 2 813,0 
Účet štátnych finančných aktív  5,6 5,9 0,3 
Špeciálny účet termínovaného vkladu 0,0 63 654,4 63 654,4 

Vybrané mimorozpočtové prostriedky MFSR    
Účet cudzích prostriedkov 1 710,7 2 227,5 516,8 
Účet odvodov z výťažku lotérií a iných podobných 
hier 

0,8 0,0 -0,8 

Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných 
hier 

39,2 63,3 24,1 

Účty vládnych úverov a ostatné účty    
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – špeciál 
( odbor 07 NBS ) 

0,9 175,7 174,8 

Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 24,4 2 834,7 2 810,3 
Účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých. 
od ČSOB ( CDZ ) 

53,7 38,9 -14,8 

Účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých 
od ČSOB v nekonvertibilných menách 

6,7 879,6 872,9 

Účet emisií a splatností ŠD 60,0 7 032,1 6 972,1 
Účet ŠD určený na krytie výdavkov  na reštruktura-
lizáciu bánk 

8 048,2 11 974,0 3 925,8 

Účet zahraničných úverov na reštrukturalizáciu bánk 
+ financovanie projektov v sociálnej .oblasti 

0,0 3 877,3 3 877,3 

Bežný účet - špeciál ( odbor 07 NBS ) 0,4 0,4 0,0 
Účet  ŠPP minulého roka 37 194,8 0,0 -37 194,8 
Účet ŠPP bežného roka 0,0 36 773,5 36 773,5 
Bilančný účet rok 2001 -44 370,5 0,0 44 370,5 
Bilančný účet rok 2002 0,0 -51 642,0 -51 642,0 
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2.1.2. Štátne finančné aktíva voči zahraničiu 

 Vládne úvery a vládne pohľadávky v zahraničí sa v priebehu roka 2002 znížili o 49 700,1 

mil. Sk. Zníženie spôsobili predovšetkým splátky pohľadávok z poskytnutých vládnych úverov 

a z realizovaných finančných deblokácií v objeme 37 743,6 mil. Sk a kurzové zmeny v objeme 

14 249,7 mil. Sk. Mierny nárast tejto zložky štátnych finančných aktív spôsobili predpísané úroky 

v celkovej výške 2 293,2 mil. Sk. 

 

a) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery 

 V oblasti vládnych úverov (civilná časť), ktorých správu na základe dohôd pre ministerstvo 
financií vykonávajú ČSOB, a.s. Praha a NBS došlo v roku 2002 k nasledujúcim zmenám. 
 
ČSOB               (v mil. Sk)  

Položka aktív Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

 Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úve-
ry 55 044,8 33 696,3 -21 348,5 

Civilné vládne pohľadávky  
v nekonvertibilných menách – úvery 15 344,8 1 082,8 -14 262,0 

Afganistan 36,0 36,0 0,0 
Ruská federácia - Krivoj Rog 98,3 100,5 2,2 
Ruská federácia 15 210,5 946,3 -14 264,2 
Civilné vládne pohľadávky 
v konvertibilných menách – úvery 7 187,9 5 417,2 -1 770,8 

Alžírsko 1 580,9 827,8 -753,1 
Alžírsko ( TECHNOPOL ) 209,3 68,6 -140,7 
Angola 36,6 0,0 -36,6 
Myanmar ( Barma ) 909,2 633,3 -275,9 
Cyprus 1,6 1,3 -0,2 
Sudán 1 564,7 1 374,5 -190,2 
Sýria 2 885,6 2 511,7 -374,0 
Špeciálne vládne pohľadávky – úvery 32 512,1 27 196,3 -5 315,7 
Vládne úvery špeciál v GBP 411,1 383,2 -27,8 
Vládne úvery špeciál v USD 31 992,5 26 702,0 -5 290,5 
Vládne úvery špeciál v XTR 108,5 111,1 2,6 

NBS               (v mil. Sk)  

Položka aktív Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

 Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úve-
ry v správe NBS 4 958,8 4 382,3 -576,5 
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Civilné vládne pohľadávky 
v nekonvertibilných menách - úvery 2 143,9 2 176,9 33,0 

India 34,2 22,8 -11,4 
Kuba 1 963,8 2 006,2 42,4 
Mongolsko 145,9 147,9 2,0 
Civilné vládne pohľadávky 
v konvertibilných menách – úvery 2 814,9 2 205,4 -609,5 

Alžírsko – reštrukt.  0,0 76,5 76,5 
Kambodža 18,6 15,0 -3,5 
Laos 6,7 5,3 -1,4 
Nikaragua 2 789,6 2 108,6 -681,1 

 

Zmenu stavu vládnych pohľadávok voči zahraničiu – úverov ovplyvnili najmä splátky istiny 

finančných prostriedkov na účty aktív v celkovej sume 513,8 mil. Sk, splátky istiny tovarom         

2 869,9 mil. Sk, splátka úrokov do príjmov štátneho rozpočtu 23,3 mil. Sk, splátky úrokov tova-

rom 704,5 mil. Sk. Finančnou transakciou bolo získané čisté inkaso v sume 3 698,2 mil. Sk 

a disážio predstavovalo 6 151,3 mil. Sk, čo predstavuje 37,5% efektívnosť deblokácií. Zníženie 

ovplyvnili v značnej miere aj kurzové rozdiely v sume  8 874,5 mil. Sk; zvýšenie ich stavu predpis 

úrokov      1 486,1 mil. Sk. 

V priebehu roka bola vysporiadaná pohľadávka Slovenskej republiky voči Angolskej re-

publike. Došlo k zníženiu pohľadávok v Ruskej federácií, v Alžírskej demokratickej a ľudovej 

republike, Myanmarskom zväze, Kambodžskom kráľovstve, Laoskej ľudovodemokratickej repub-

like a Nikaragujskej republike. 

 

b) Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. 

 V oblasti zahraničných vládnych pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. a spravovaných 
touto bankou a NBS došlo v roku 2002 k týmto zmenám. 
  

ČSOB         (v mil. Sk) 

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.202 Zmena 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od 
ČSOB 

42 837,7 15 058,1 -27 779,6 

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 42 596,6 14 745,8 -27 850,8 
Afganistan 47,2 48,9 1,7 
Albánsko 282,8 237,3 -45,5 
Albánsko 1,4 1,4 0,0 
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Bielorusko 43,4 35,8 -7,6 
Chorvátsko 70,7 58,4 -12,3 
Čína 360,5 346,1 -14,4 
Juhoslávia 2 536,7 2 210,7 -326,0 
Kórea 33,4 27,6 -5,8 
Ruská federácia 39 192,8 11 756,6 -27 436,2 
Ruská federácia 1,2 1,2 0,0 
Slovinsko 5,5 4,5 -1,0 
Sýria 21,0 17,3 -3,7 
Pohľadávky v konvertibilných menách 205,0 312,3 107,3 
Alžír  93,1 219,9 126,8 
Irak 41,0 33,9 -7,1 
Irak – Trade a/c 12,9 10,6 -2,3 
Kórea 58,0 47,9 -10,1 
Pohľadávky v konvertibilných menách 
z titulu CDZ 

36,1 0,0 -36,1 

Argentína 36,1 0,0 -36,1 

  

NBS               (v mil. Sk) 

AKTÍVA Stav  
k 1.1.2002 

Stav  
k 31.12.2002 Zmena 

Zahraničné pohľadávky prevzaté od 
ČSOB v správe NBS 1 003,9 1 008,4 4,5 

Pohľadávky v nekonvertibilných menách 573,6 574,0 0,4 
India 0,1 0,5 0,4 
Kuba 553,0 553,0 0,0 
Mongolsko 20,5 20,5 0,0 
Pohľadávky v konvertibilných menách z 
titulu CDZ 430,3 434,4 4,1 

Kuba 430,3 434,4 4,1 

  
Zmenu stavu vládnych pohľadávok prevzatých od ČSOB ovplyvnili najmä splátky istiny 

v sume 550,7 mil. Sk tovarom a splátky úrokov 355,3 mil. Sk tovarom. Finančnou transakciou 

bolo získané čisté inkaso 7 293,3 mil. Sk a disážio predstavovalo 15 201,7 mil. Sk, čo predstavuje 

32,4% efektívnosť deblokácií. Zníženie ovplyvnili v značnej miere aj kurzové rozdiely 5 375,2 mil. 

Sk, naopak, zvýšenie zasa predpis úrokov 807,1 mil. Sk. 

 
c) Pohľadávky SR v rámci deblokácií voči iným subjektom 

 
Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok v rámci deblokácií voči iným subjek-

tom charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  
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AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav  
k 31.12.2002 Zmena 

 Pohľadávky SR voči: 4 288,9 1 579,0 -2 709,9 
Slov. elektrárniam , a.s. BA - JP - debl. RF 502,6 395,5 -107,1 
Slov. elektrárniam, a.s. BA -  ČEU  - debl. 
RF 

1 140,6 444,8 -695,8 

Slov. elektrárniam, a.s. BA – JP, ČEU - 
debl.RF 0,0 348,7 348,7 

Agronove – debl. Ruská federácia 29,0 29,0 0,0 
Kimexu -  debl. Ruská federácia 118,3 97,7 -20,6 
INTERGEO - debl. Tanzánia 18,3 18,2 -0,1 
CS Trading, Praha - debl. Sýria 16,6 13,7 -2,9 
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha-
debl. Mozamb. 42,1 34,8 -7,3 

DAK MOVA - debl. Egypt 166,4 137,5 -28,9 
Patria, a.s. Bratislava  - debl. Egypt 22,1 18,2 -3,9 
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 25,3 20,9 -4,4 
Lentimex, s.r.o. Bratislava -  debl. Alžírsko 17,7 0,0 -17,7 
Charmes, s.r.o. Bratislava - debl. RF 2 181,0 0,0 -2 181,0 
Koospol Praha v likvidácii – bartrový ob-
chod v Číne 0,0 1,8 1,8 

Centrotex Praha v likvidácii – bartrový ob-
chod v Číne 0,0 8,6 8,6 

Transakta, a.s. Praha – bartrový obchod 
v Číne 0,0 2,0 2,0 

    
Úroky z omeškania: 8,9 7,6 -1,3 
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin – debl. Irán 7,7 6,4 -1,3 
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava – debl. Ru-
munsko 1,2 1,2 0,0 

  
Pohľadávky SR v rámci deblokácií voči iným subjektom ovplyvnila najmä zmena ich stavu 

vplyvom splátok istiny peňažnou formou 1 198,4 mil. Sk a splátok úrokov peňažnou formou 0,2 

mil. Sk. Deblokáciou bolo získané čisté inkaso 671,5 mil. Sk a disážio predstavovalo  1 481,5 mil. 

Sk. Zníženie o 115,3 mil. Sk ovplyvnili kurzové rozdiely, zvýšenie zasa predpis úrokov v sume  

0,3 mil. Sk. 

  
d) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

             Slovenská republika má v súčasnom období majetkové účasti v zahraničných bankách 

a v medzinárodných finančných inštitúciách. Ide o vklady v  Svetovej banke, Európskej banke pre 

obnovu a rozvoj (EBOR), Medzinárodnej investičnej banke (MIB), Medzinárodnej banke pre hos-
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podársku spoluprácu (MBHS), Európskej investičnej banke (EIB), Rozvojovej banke Rady Euró-

py. Ďalšiu skupinu inštitúcií tvoria: Svetová banka (IBRD), Medzinárodné rozvojové združenie 

(IDA), Dočasný zverenecký fond (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a  Agentúra pre 

mnohostranné investičné záruky  (MIGA). 

 V roku 2002 došlo k celkovému zníženiu majetkových účastí štátu v týchto organizáciách 

o 159,1 mil. Sk. Zníženie bolo v prevažnej miere ovplyvnené vyúčtovaním debetných kurzových 

rozdielov v sume 294,5 mil. Sk, navýšením nových vkladov o 100,7 mil. Sk a nadobudnutím cen-

ných papierov Argentínskej republiky 29,8 mil. Sk. V priebehu roka sa v rámci nových vkladov  

zvýšil podiel v Rozvojovej banke Rady Európy o 5,7 mil. Sk, v Európskej banke pre obnovu 

a rozvoj o 49,8 mil. Sk, v inštitúciách Svetovej banky o 42,1 mil. Sk (v tom IBRD 0,2 mil. Sk, 

IDA 34,2 mil. Sk a MIGA 7,7 mil. Sk) a 3,1 mil. Sk bolo vložených do rezervného fondu Rozvo-

jovej banky Rady Európy. 

Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách prezentuje nasledovná tabuľka (v 

mil. Sk): 

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Vklady štátu v medz. inštitúciách, 
cenné papiere a ostatné .fin. investície 3 641,7 3 482,6 -159,1 

    
Vklady štátu v medzinárodných inšti-
túciách – spolu 3 641,0 3 452,1 -188,9 

Účasť v Medzinárodnej banke hospo-
dárskej spolupráce 367,6 358,7 -8,9 

Účasť v Medzinárodnej investičnej 
banke 444,7 433,9 -10,8 

Účasť v Európskej banke pre obnovu 
a rozvoj 724,0 598,1 -125,9 

Účasť v Európskej banke pre obnovu 
a rozvoj 205,2 250,3 45,1 

Účasť v inštitúciách Svetovej banky    
v tom: korunová časť 1 083,8 1 118,2 34,4 
IBRD 1 010,8 1 011,0 0,2 
IDA      72,0 106,2 34,2 
MIGA 0,9 0,9 0,0 
devízová časť 719,9 601,1 -118,8 
IBRD 111,3 92,0 -19,3 
IDA 364,3 300,9 -63,4 
IFC 216,0 178,4 -37,6 
MIGA 28,2 29,8 1,6 
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Vklad do Rozvojovej banky Rady Eu-
rópy 17,4 22,6 5,2 

Vklad do Rozvojovej banky Rady Eu-
rópy - rezervný fond 9,4 12,2 2,8 

Dočasný zverenecký fond – IDA 69,0 57,0 -12,0 
    
Cenné papiere vo vlastníctve štátu 0,7 0,7 0,0 
Cenné papiere v držbe štátu v ATS 0,2 0,0 -0,2 
Cenné papiere v držbe štátu vo FRF 0,0 0,0 0,0 
Cenné papiere v držbe štátu v USD 0,0 0,0 0 
Cenné papiere v držbe štátu v USD 0,0 0,0 0,0 
Cenné papiere v držbe štátu v CHF 0,1 0,1 0,0 
Cenné papiere v držbe štátu v EUR 0,3 0,5 0,2 
Cenné papiere v držbe štátu v SKK 0,1 0,1 0,0 

    
Bondy Argentínskej republiky 0,0 29,8 29,8 

  

2.1.3.  Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach došlo v roku 2002 k nasledovným 

zmenám (v mil. Sk): 

  

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 

Zmena 
 

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach 113 741,5 97 990,8 -15 750,7 
Bankové zúčtovacie centrum Slovenska a.s. 1,0 1,0 0,0 
Stredisko cenných papierov SR, a.s. 266,0 266,0 0,0 
TIPOS a .s. Bratislava  11,0 11,0 0,0 
Slovenská záručná banka, a.s. Bratislava 800,0 800,0 0,0 
Slovenská inkasná spoločnosť s.r.o. Brati-
slava 

0,1 0,1 0,0 

EXIM banka 2 668,0 2 668,0 0,0 
Vklad do Slovenskej poisťovne 2 000,0 0,0 -2 000,0 
Vklad do Slovenskej sporiteľne 637,4 637,4 0,0 
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 93 607,0 93 607,0 0,0 
SARIO, a.s. Bratislava 0,0 0,2 0,2 
KBB, š.p.ú.  13 750,9 0,0 -13 750,9 
Ostatné finančné investície:    
SCP SR – vklad do rezervného fondu 0,1 0,1 0,0 

  
 Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa znížili o 15 750,7 mil. Sk. V zmysle uznese-

nia vlády č. 1078/2001 o privatizácii Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú a následných aktov 
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zrušenia podniku bez likvidácie dňom 31.1.2002, prešiel majetok podniku na Fond národného ma-

jetku SR. Na základe toho bol znížený vklad štátu do Konsolidačnej banky Bratislava, š. p. ú o   

13 750,9 mil. Sk.  

V súlade s uznesením vlády SR č. 65/2002 vláda vydala rozhodnutie o privatizácii majet-

kovej účasti štátu v Slovenskej poisťovni a.s., v zmysle uvedeného bol znížený vklad štátu o         

2 000,0 mil. Sk. 

  
2.1.4. Vývoj pohľadávok z návratných finančných výpomocí, zo zrealizovaných záruk 

za bankové úvery a ostatných pohľadávok 
 

a) Návratné finančné výpomoci 
 

Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí poskytuje nasle-
dovný prehľad (v mil. Sk): 
  
  

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

 Pohľadávky z poskyt. návratných finančných vý-
pomocí 6 957,7 5 544,6 -1 413,1 

Pohľadávky z poskyt. návratných finančných výpomo-
cí 6 956,7 5 542,5 -1 414,2 

Pohľadávky z titulu úrokov 0,0 0,0 0,0 
Pohľadávky z titulu penále 1,0 2,1 1,1 

  
 Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpomocí sa znížili o 1 413,1 mil. Sk.  

Návratné finančné výpomoci splatili: Cementáreň a.s. Lietavská Lúčka (1,9 mil. Sk), FERRENIT 

Nitra, a.s. (1,0 mil. Sk), Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec (4,5 mil. Sk),  Byterm, s.r.o. Vranov nad 

Topľou (0,3 mil. Sk), Spoločná zdravotná poisťovňa (267,5 mil. Sk), Všeobecná zdravotná pois-

ťovňa (300,0 mil. Sk). Boli splatené všetky návratné finančné výpomoci poskytnuté v roku 1999 

na program znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie (7,9 mil. 

Sk), z poskytnutých návratných finančných výpomocí v roku 2000 bolo v roku 2002 vrátených 6,1 

mil. Sk a odpustená návratná finančná výpomoc 1 000,0 mil. Sk voči Štátnemu fondu trhovej re-

gulácie SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 654/2002. Železnice SR, a.s. Bratislava splatili návrat-
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nú finančnú výpomoc 325,0 mil. Sk. Z  návratných finančných výpomocí poskytnutých na program 

znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie v roku 2001 bola vrá-

tených 6,5 mil. Sk.  

V roku 2002 boli poskytnuté návratné finančné výpomoci v celkovej sume 506,6 mil. Sk; 

v tom BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 2,1 mil. Sk, SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 3,0 mil. 

Sk, MIBYT, s.r.o. Veľké Kapušany 0,9 mil. Sk, Bratislavská energetická, s.r.o. Bratislava 0,6 mil. 

Sk, mesto Košice 500,0 mil. Sk. O 1,0 mil. Sk vzrástli pohľadávky z penále voči FERRENIT Nit-

ra a.s. Podrobný prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach je v tabuľke č. 1. 

 
b) Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 

 
Vývoj stavu pohľadávok z realizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk): 

  

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk za 
bankové úvery 36 701,5 37 915,0 1 213,5 

Pohľadávky z realizácie štátnych záruk za bankové 
úvery 32 888,7 33 988,8 1 110,1 

Pohľadávky z titulu úrokov 1 831,6 1 702,1 -129,5 
Pohľadávky z titulu penále 1 981,2 2 214,1 232,9 

    
 Medziročné zvýšenie pohľadávok z titulu realizovaných záruk za bankové úvery súvisí 

s realizáciou osobitnej záruky vlády za úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska Konsolidač-

nej banke Bratislava, a.s. za redistribučné úvery poskytnuté na tzv. trvalo sa obracajúce zásoby. 

Ministerstvo financií SR eviduje k 31.12.2002 pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 

za obdobie rokov 1991 – 2002 voči 22 subjektom v celkovej sume 37 915,0 mil. Sk. Z nich 

18 148,7 mil. Sk tvoria pohľadávky spojené s realizáciou osobitnej záruky vlády za splatenie redis-

tribučného úveru na financovanie trvale sa obracajúcich zásob poskytnutého Konsolidačnej banke 

a.s. a 19 766,3 mil. Sk pohľadávky spojené s realizáciou záruk podľa zákona o štátnom dlhu 

a štátnych zárukách.  Z uvedených 19 766,3 mil. Sk tvoria pohľadávky, ktoré sa splácajú 7 336,9 

mil. Sk, pohľadávky voči dlžníkom v konkurze predstavujú 11 916,2 mil. Sk, pohľadávky voči 

dvom dlžníkom, u ktorých bol  konkurz zrušený pre nedostatok majetku predstavujú 69,8 mil. Sk 

a pohľadávky vymáhané súdne alebo v rámci správneho konania sú v sume 443,3 mil. Sk. Prehľad 
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podľa jednotlivých druhov pohľadávok a podľa jednotlivých subjektov poskytujú nasledujúce úda-

je: 

 

 Pohľadávky splácané 
 

Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Vodohospodárska výstavba, š.p. istina 7 802,5 7 337,0 -465,5 
 úroky 166,6  -166,6 
 penále     

Slovenská konsolidačná a.s. BA istina 16 572,6 18 148,7 1 576,1 
 úroky    
 penále    

S p o l u istina 24 375,1 25 485,7 1 110,5 
 úroky 166,6  -166,6 
 penále     

Spolu istina + úroky + penále  24 541,7 25 485,7 944,0 
 

 
    

Pohľadávky vymáhané  
v konkurznom konaní  Stav 

k 1.1.2002 
Stav 

k 31.12.2002 Zmena 

Calex Zlaté Moravce, a.s. istina 5 329,8 5 329,8 0 
 úroky 1 492,3 1 492,3 0 
 penále 1 877,1 1 877,1 0 

PT Žilina, a.s. istina 1 280,9 1 280,9 0 
 úroky 157,0 157,0 0 
 penále 55,5 55,5 0 

ZTS TEES, a.s., Martin istina 583,0 583,0 0 
 úroky     
 penále    

ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. istina 473,8 473,8 0 
 úroky    
 penále  19,4 19,4 

CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s.,  istina 200,0 200,0 0 
Partizánske úroky    

 penále  7,8 7,8 
Pozemné stavby, š.p., Banská  istina 101,4 101,4 0 
Bystrica úroky     

 penále    
CHIRANA-PREMA, a.s., Stará istina 87,5 87,5 0 
Turá úroky     

 penále    
PLETA-MODA, a.s., Banská istina 60,9 60,9 0 
Štiavnica úroky     

 penále 19,8 23,2 3,4 
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ZVL PM Dolný Kubín, a.s. istina 30,6 30,6 0 
 úroky     
 penále    

LUNA, š.p., Nitra istina 26,0 26,0 0 
 úroky     
 penále 3,1 3,1 0 

Topex, a.s., Vranov nad Topľou istina 25,0 25,0 0 
 úroky     
 penále  12,7  12,7 

ORWEL, š.p., Námestovo istina 24,2 24,2 0 
 úroky     
 penále     

IMUNA, š.p., Šarišské Michaľany istina 13,9 13,9 0 
 úroky 15,7 15,7   0 
 penále     

OTF, a.s., Nižná istina 12,2 12,2 0 
 úroky     
 penále     

Pôdorys, s.r.o. istina 4,0 4,0 0 
 úroky    
 penále  1,7 1,7 

ZŤS, š.p.,  Rimavská Sobota istina 2,0 2,0 0 
 úroky     
 penále     

S p o l u istina 8 255,3 8 255,3 0,0 
 úroky 1 665,1 1 665,1    0 
 penále 1 955,4 2 000,4 45,0 

Spolu istina + úroky + penále  11 875,8 11 920,8 45,0 
 
 

    

 Pohľadávky vymáhané 
v správnom konaní  

Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. istina 144,6 144,2 -0,4 
Fiľakovo úroky    

 penále 11,0 225,3 214,2 
ZŤS Strojárne , a.s., Námestovo istina 46,0 46,0 0,0 

 úroky    
 penále 12,6 27,9 15,3 

S p o l u istina 190,6 190,2 -0,4 
 úroky 0,0 0,0 0,0 
 penále 23,6 253,1 229,5 

Spolu istina + úroky + penále  214,2 443,3 229,1 
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Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

    

Pohľadávky v spoločnostiach, v ktorých 
bol konkurz zrušený pre nedostatok ma- 

jetku – výmaz z Obchodného registra 
    

Slovenská ovčiarska spoločnosť,  istina 50,0 50,0 0 
s.r.o., Ružomberok úroky    

 penále    
Cassovia Technopolis, s.r.o.,  istina 17,6 17,6 0 
Košice úroky    

 penále 2,2 2,2 0 
S p o l u istina 67,6 67,6 0 

 úroky 0,0 0,0 0 
 penále 2,2 2,2 0 

Spolu istina + úroky + penále  69,8 69,8 0 
     

V priebehu roku 2002 boli splatené návratné finančné výpomoci z realizovaných štátnych 

záruk 466,0 mil. Sk a úroky zo zrealizovaných štátnych záruk v celkovej sume 551,4 mil. Sk. Prí-

jem štátneho rozpočtu z titulu realizovaných štátnych záruk v roku 2002 predstavoval 1,02 mld. 

Sk. Rozhodujúcu časť uhradil štátny podnik Vodohospodárska výstavba Bratislava, ostatné spo-

ločnosti (napr. Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o.) ich splácali len symbolickými sumami a nie sú 

schopné v reálnom čase splniť svoje záväzky voči ministerstvu financií, ktoré bude svoje pohľa-

dávky vymáhať v zmysle zákona o správnom konaní.  

V prípade spoločnosti Cassovia Technopolis Košice, s.r.o. v likvidácii bolo na vymáhanie 

uloženého penále uskutočnené exekučné konanie s minimálnym výnosom 3 697,- Sk. Na uvedenú 

spoločnosť zrušil Krajský súd Košice vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku. 

V nasledujúcich rokoch možno očakávať splácanie v podstatných objemoch len od jedného 

dlžníka - Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava, za ktorého realizovalo ministerstvo financií 

ako ručiteľ za úvery určené na výstavbu vodných diel Gabčíkovo a Žilina v rokoch 1997 až 2000 

štátne záruky v celkovej sume 8 259,7 mil. Sk. V zmysle podmienok uznesenia vlády SR č. 

619/2001 a  na základe § 9 zákona o štátnom rozpočte na rok 2002 bola totiž uskutočnená reš-

trukturalizácia záväzkov tohto podniku: nesplatená istina návratných finančných výpomocí k 

31.12.2002 v celkovej sume 7 337,0 mil. Sk bude splatená podľa splátkového kalendára s úrokom 

3% vypočítaným z nesplatenej sumy istiny. Splátkový kalendár je súčasťou zmluvy o návratnej 

finančnej výpomoci zo dňa 27.11.2002. Je možné predpokladať príjem štátneho rozpočtu 

z návratných finančných výpomocí VVB, š.p., Bratislava v objeme 600 – 700 mil. Sk ročne do 
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roku 2015 v závislosti od sumy splatenej istiny v príslušnom roku a tomu zodpovedajúcich úro-

kov.  

Ďalšie príjmy z návratných finančných výpomocí môžu vzniknúť na základe postupného 

ukončovania prebiehajúcich konkurzných konaní a exekúcií, avšak uspokojenie pohľadávok štátu 

sa dá očakávať maximálne v rozsahu 5 – 10 % ich menovitej hodnoty. 

  

c) Ostatné pohľadávky štátu 

 Tieto pohľadávky v rozhodujúcej miere tvorili pohľadávky voči bývalému Štátnemu fondu 

cestného hospodárstva a pohľadávky voči ČSOB,  a.s. Praha z poskytnutého revolvingového úve-

ru. V priebehu roku 2002 ich stavy sa zmenili takto (v mil. Sk): 

  

AKTÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

a) Pohľadávka voči ŠFCH SR 8 789,7 8 789,7 0,0 
    

b) ČSOB, a.s. – revolvingový úver 10 000,0 4 000,0 -6 000,0 
    

c) Ostatné pohľadávky 298,6 227,1 -71,5 
Pohľ. z clearingu – MZV SR – zastupiteľské úrady 30,6 0,0 -30,6 
Pohľ. z clearingu – MDPT SR 40,9 0,0 -40,9 
Pohľadávky z vratiek dotácií – Východ. tehelne , š.p. 20,3 20,3 0,0 
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV SR – zastupi-
teľské úrady  

174,4 174,4 0,0 

Pohľ. z trvalých preddavkov – MH SR 18,0 18,0 0,0 
Pohľ. zo zúčtovania ŠR a predpis pokút a penále 2,2 2,4 0,2 
Pohľ. voči Úradu vlády SR – Phare 12,0 12,0 0,0 
Pohľ.štátu voči A.+ V. Kováčová – mimosúdne re-
habilitácie 0,1 0,0 -0,1 

Preplatky z finančného zúčtovania 0,0 0,0 0,0 
Pohľadávka voči OÚ Kuzmice 0,1 0,0 -0,1 

    
d) Neuhradené pohľadávky týkajúce sa výnosov 
ŠPP a strát pri emisiách 

4 778,8 5 224,5 445,7 

Záväzky z výnosov ŠPP em. v r. 2001 spl. v r. 2002 2 180,2 0,0 -2 180,2 
Záväzky z výnosov ŠPP em. v r. 2002 spl. v r. 2003 0,0 2 734,5 2 734,5 
Náklady budúcich období 2 598,6 2 490,0 -108,6 
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3. Vývoj štátneho dlhu 
 
Štátny dlh tvorí súhrn všetkých štátnych finančných pasív a v roku 2002 sa zvýšil o          

20 897,2 mil. Sk, pričom zahraničný dlh sa zvýšil o 15 966,6 mil. Sk a vnútorný dlh o 4 930,6 

mil. Sk. Štátny dlh sa v roku 2002 vyvíjal nasledovne (v mil. Sk):  

  
  

ŠŠTTÁÁTTNNYY  DDLLHH  SSttaavv  
kk  11..11..22000022  

SSttaavv  
kk  3311..1122..22000022  ZZmmeennaa  

VVnnúúttoorrnnýý  ddllhh  227722  668899,,66  227777  662200,,22  44  993300,,66  
ZZaahhrraanniiččnnýý  ddllhh  9944  884488,,66  111100  881155,,22  1155  996666,,66  
SSppoolluu::  336677  553388,,22  338888  443355,,44  2200  889977,,22  

  

 Z vývoja štátneho dlhu, ktorý dosiahol ku koncu roka 2002 výšku 388 435,4 mil. Sk je 
zrejmé, že štátny dlh nie je stabilizovaný a vykazuje medziročný sústavný rast. Hlavnou príčinou 
jeho rastu je zvyšujúca sa schodkovosť štátneho rozpočtu a v roku 2002 taktiež vplyv delimitácie 
dlhu ŠFCH do štátneho dlhu v sume 29 350,4 mil. Sk. 
 Štrukturálna skladba vnútorného a zahraničného dlhu ku koncu roku 2002 bola nasledov-
ná: 
 
Vnútorný štátny dlh 
  

Položka Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Vnútorný štátny dlh 272 689,6 277 620,2 4 930,6 
Emitované krátkodobé dlhopisy – ŠPP 39 375,0 39 508,0 133,0 
Záväzok z emisie ŠPP emit. v roku 2001 39 375,0 0,0 -39 375,0 
Záväzok z emisie ŠPP emit. v roku 2002 0,0 39 508,0 39 508,0 

    
Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 231 580,0 234 105,0 2 525,0 
Štátne dlh. na úhradu istín ŠD emit.v r.92, r.93-
vrat. 

0,0 0,0 0,0 

Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit.v r. 1999 8 770,0 0,0 -8 770,0 
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit.v r. 2000 53 920,0 44 660,0 -9 260,0 
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit.v r. 2001 168 890,0 128 530,0 -40 360,0 
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit.v r. 2002 0,0 60 915,0 60 915,0 

    
Štátne dlhopisy na rehabilitácie  23,9 32,8 8,9 

    
Iné záväzky 1 710,7 2 227,5 516,8 
Bonifikácia hypotekárnych úverov 25,0 37,9 12,9 
Prostriedky z FNM – Zmluva o posk. č.02/2002 0,0 0,5 0,5 
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Prostriedky určené pre ANO 0,0 13,8 13,8 
Účelové prostriedky určené na projekty PHARE 66,8 866,3 799,5 
Účelové prostriedky určené na prog.ochr.život. 
prostr.ISPA 

188,4 466,5 278,1 

Účelové prostriedky na program rozvoja vidieka 
SAPARD 

504,4 487,8 -16,6 

Účelové prostr. na úhr.št.prémie v staveb.spor.-
zákon 310/92 

96,1 10,4 -85,7 

Účel.prostr.urč.na financ.proj.trilater.sp.medzi 
SR, Maď.a Rak. 

2,0 0,0 -2,0 

Účelové prostriedky – úhr.dotácií k cenám tepel-
nej energie 

137,1 0,0 -137,1 

Program zníženia energickej náročnosti 10,6 0,0 -10,6 
Umiestnenie úradu pre finančný trh 34,6 0,0 -34,6 
Súhrnný finančný vzťah k VÚC v r.2002  128,9 170,1 41,2 
Zriadenie Úradu pre štátnu službu SR  3,0 0,0 -3,0 
Financovanie školstva, podpora mládeže, TV, 
šport 

113,8 80,2 -33,6 

Generálna dohoda na r.2000 400,0 0,0 -400,0 
Prostriedky na odškodnenie politických väzňov 0,0 94,0 94,0 
Preplatok z NFV 0,0 0,0 0,0 

    
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 0,0 1 746,9 1 746,9 
Všeobecná úverová banka – VÚB I (SKK) 0,0 936,0 936,0 
Všeobecná úverová banka – VÚB I (CZK) 0,0 382,9 382,9 
Slovenská sporiteľna 0,0 428,0 428,0 
  

Zahraničný štátny dlh   

PASÍVA Stav 
k 1.1.2002 

Stav 
k 31.12.2002 Zmena 

Zahraničný štátny dlh: 94 848,6 110 815,2 15 966,6 
1. Záväzky štátu v komerčných bankách 361,4 0,0 -361,4 
V Investičnej banke za úver KŤUK – Dolinská 361,4 0,0 -361,4 

    
2. Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 12 387,4 9 650,7 -2 736,7 
Pôžička EFSAL od IBRD 2 565,6 2 503,3 -62,3 
Pôžička SAL od IBRD 3 635,0 2 402,2 -1 232,9 
Pôžička SAL od JEXIM BANK 1 586,4 1 152,1 -434,3 
Pôžička ERL od IBRD 3 118,7 2 351,8 -766,9 
Pôžička ERL od JEXIM BANK 1 481,7 1 203,4 -278,3 
Pôžička APPL od IBRD 0,0 4,0 4,0 
Pôžička RUK BA od RB RE 0,0 33,9 33,9 

    
3. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 185,0 182,4 -2,6 
Záväzky v nekonvertibilných menách 185,0 182,4 -2,6 
Čína 175,9 174,9 -1,0 
Irán 9,1 7,5 -1,6 

    
4. Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 503,4 284,0 -219,4 



                                                                                                                                    
  

  
  
  

94 

Záväzky VÚ civil – OZO 209,3 68,6 -140,7 
Alžírsko ( TECHNOPOL ) 209,3 68,6 -140,7 

    
Vládne záväzky - špeciál – úvery 294,1 215,4 -78,7 

VÚ špeciál v USD 294,1 215,4 -78,7 
    

5. Matra Communication – úver 2 018,1 1 632,3 -385,8 
Tovarový úver 2 018,1 1 632,3 -385,8 

    
6. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 0,0 23 770,7 23 770,7 
Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBOR 0,0 286,8 286,8 
Európska investičná banka I – EIB I 0,0 187,8 187,8 
Európska investičná banka II – EIB II 0,0 1 043,1 1 043,1 
Európska investičná banka III – EIB III 0,0 3 004,0 3 004,0 
Európska investičná banka IV – EIB IV 0,0 667,6 667,6 
Mizuho Corporate Bank Limited – MCB (IBJ) 0,0 4 003,6 4 003,6 
Kreditanstalt für Wiederaufbau I - KfW I 0,0 1 340,9 1 340,9 
Kreditanstalt für Wiederaufbau II – KfW II 0,0 1 466,2 1 466,2 
Kreditanstalt für Wiederaufbau III – KfW III 0,0 625,8 625,8 
Credit Suisse First Boston I - CSFB I 0,0 5 006,7 5 006,7 
Credit Suisse First Boston II - CSFB II 0,0 2 980,1 2 980,1 
Citibank 0,0 1 668,9 1 668,9 
Commerzbank Aktiengesellschaft 0,0 1 457,1 1 457,1 
Japan Bank for International Cooperation – JBIC 0,0 32,1 32,1 

    
7. Záväzky z emisií  štátnych cenných papierov 79 163,1 75 064,9 -4 098,2 

    
Štátne dlhopisy v zahraničí 79 163,1 75 064,9 -4 098,2 
Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 
– USD 

14 540,1 12 010,8 -2 529,3 

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 
– EUR (DEM) 

13 117,8 12 799,3 -318,5 

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 
– EUR (DEM) 

4 372,6 4 266,4 -106,2 

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1998 
– EUR (DEM) 

4 372,6 4 266,4 -106,2 

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 1999 
– EUR 

21 380,0 20 861,0 -519,0 

Záväzok z istiny zo zahr. št. dlhopisov emit. v roku 2000 
– EUR 

21 380,0 20 861,0 -519,0 

    
8. Zmenky k úhrade účasti IBRD 230,2 230,2 0,0 
  

3.1. Štátne záruky 

Za  obdobie od roku 1990 do konca roka 2002 vláda poskytla štátne záruky v celkovej 

výške cca 290 mld. Sk (prepočítané kurzom ku dňu prevzatia štátnej záruky). Z nich k 31.12.2002 
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zostáva splatiť cca 137,8 mld. Sk, v tom 98,7 mld. Sk istín a cca 39,1 mld. Sk úrokov do dátumu 

splatnosti. Prehľad o poskytnutých zárukách za celé uvedené obdobie podľa jednotlivých príjem-

cov je uvedený v tabuľke č.2 v závere prílohy.  

Z celkového objemu aktívnych štátnych záruk je takmer 91 % sústredených v štyroch pod-

nikoch, v ktorých štát má  100%- ný majetkový podiel. Konkrétne ide o:  

 Železnice SR                             40,4 %  z celkového objemu štátnych záruk 

SE, a.s., Bratislava                     36,3 % z celkového objemu štátnych  záruk  

VVB, š.p. Bratislava                    7,5% z celkového objemu štátnych záruk  

Železničná spoločnosť, a.s.          6,5 % z celkového objemu štátnych záruk. 

V roku 2002 boli poskytnuté záruky v celkovom objeme 16,8 mld Sk. Ich prehľad podľa 

jednotlivých príjemcov i z hľadiska čerpania „záručného“ limitu poskytujú údaje nasledujúcej ta-

buľky: 

 

Organizácia Istina úveru 
Železnice SR spolu 12 440,0 
Železničná spoločnosť, a.s. 3 000,0 
Metro Bratislava, a. s.   412,0 
SZRB, a.s. Bratislava 1)   400,0 
SVP, š.p. Banská Štiavnica 291,6 
Slovenské lodenice Komárno, a.s.2) 288,8 
Štátne záruky poskytnuté v roku 2002  16 832,4 
Limit štátnych záruk na rok 2002 28 589,5 
Čerpanie limitu v roku 2002 (v %) 58,9 

1) Úver nebol v roku 2002 čerpaný, čerpanie sa očakáva v apríli 2003 
2) Úver nebol v roku 2002 čerpaný, čerpanie sa očakáva v I. štvrťroku 2003 v nadväznosti na  
   schválenie plánu reštrukturalizácie spoločnosti Úradom pre štátnu pomoc 

 

 Úhrada záväzkov z realizácie štátnych záruk sa v roku 2002  zabezpečovala výlučne pros-

tredníctvom FNM SR v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 92/1991 Zb. Z rezervy 

v sume 5,1 mld. Sk bolo využitých 4,6 mld. Sk, t.j. 90,2 %, pričom podrobný prehľad je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke (v mil. Sk) : 

 

 



                                                                                                                                    
  

  
  
  

96 

Podnik Realizované splát-
ky 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 2 567,9 
PT Žilina, a.s. 1 847,8 
Imuna, š.p. Šarišské Michaľany 127,2 
Slovenské lodenice Komárno, a.s. 56,2 
Realizované záruky spolu 4 599,1 
Rezerva (§28 ods.3 písm.b) bod 5 zák. 92/91 Zb. 5 100,0 

 

V roku 2002 došlo k zníženiu zostatku záväzkov zo štátnych záruk o 16,7 mld. Sk na čo 

mala rozhodujúci vplyv delimitácia záväzkov zrušeného Štátneho fondu cestného hospodárstva do 

vládneho dlhu v sume 22,2 mld. Sk. 

Oblasť štátnych záruk skrýva v sebe viaceré riziká. Ich ohodnotenie podľa jednotlivých 

subjektov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

 

ŠŠttááttnnee  zzáárruukkyy  kk  3311..1122..22000022  VV  mmiill..  SSkk**  
  

IIssttiinnaa  kk  
3311..1122..22000022  
vv  mmiill..  SSkk  

RRiizziikkoo  vv  
%%  zz  iissttiinnyy  

OObbjjeemm  rriizziikkaa  
vv  mmiill..  SSkk  

11 22 3 4 5
ŽŽeelleezznniiccee  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  5555  668855,,99  37 315,9  100,0 37 315,9 
SSlloovveennsskkéé  eelleekkttrráárrnnee,,  aa..ss..  4499  997755,,44  36 460,7 30,0 10 938,2 
VVooddoohhoossppooddáárrsskkaa  vvýýssttaavvbbaa,,  aa..ss..    1100  332299,,33  8 007,2   
ŽŽeelleezznniiččnnáá  ssppoollooččnnoossťť,,  aa..ss..  88  993399,,88  6 877,5 100,0 6 877,5 
MMeettrroo  BBrraattiissllaavvaa,,  aa..ss..  33  770044,,66  2 212,0   
SSlloovveennsskkéé  tteelleekkoommuunniikkáácciiee,,  aa..ss..  22  447744,,88  2 096,8   
PPPPCC,,  aa..ss..  22  118844,,22  1 870,6   
PPoozzaaggaass,,  aa..ss..,,  MMaallaacckkyy  11  334455,,99  1 125,7   
SSVVPP,,  šš..pp..,,  BBaannsskkáá  ŠŠttiiaavvnniiccaa  11  115555,,33  942,2   
SSPPPP,,  aa..ss..,,  BBrraattiissllaavvaa  999999,,88  856,8   
SSZZRRBB,,  aa..ss..,,  BBrraattiissllaavvaa  997722,,88  838,9   
DDMMDD  FFIINN,,  aa..ss..  6622,,00  62,0   
SSPPOOLLUU  113377  882299,,88  98 666,3  55 131,6 
RRiizziikkoo  oossttaattnnýýcchh  ssppoollooččnnoossttíí  nnee--
uuvveeddeennéé  vv  ssttĺĺppccii  44,,  rreesspp..  55          10 1 801,2 

RRiizziikkoo  cceellkkoomm      56 932,8 
* vrátane úrokov do splatnosti 
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Najvýraznejšie riziko realizácie záruk zo štátneho rozpočtu vyplýva z úverov Železníc SR. 

V rokoch 1994 - 2002 štát totiž preberal záruky aj za úvery, ktoré suplovali priame transfery zo 

štátneho rozpočtu za výkony vo verejnom záujme a na investície, resp. za úvery na refinancovanie 

narastajúcej dlhovej služby železníc z dôvodu dlhodobo stratového hospodárenia. Riziko realizácie 

štátnych záruk preto kvantifikujeme vo výške 100% objemu istín úverov so štátnymi zárukami, t.j. 

37,3 mld. Sk.   

Rovnako aj v Železničnej spoločnosti, a.s., Bratislava sa očakáva realizácia štátnych záruk 

ako náhrada za výkony vo verejnom záujme v plnom rozsahu, t.j. 6,9 mld. Sk. 

Ďalším výrazne rizikovým subjektom sú Slovenské elektrárne, a.s., ktoré majú druhý naj-

vyšší objem úverov so štátnymi zárukami, avšak s ohľadom na pripravovanú privatizáciu sú pre 

realizáciu záruk rizikové najmä záväzky splatné do termínu privatizácie. Aj keď privatizačný mo-

del predpokladá pokračujúcu platnosť záruk, po predaji strategickému investorovi možno predpo-

kladať zásadné zlepšenie prístupu k úverom na refinancovanie ich dlhovej služby a zníženie rizika 

realizácie záruk. Z uvedeného dôvodu ocenenie rizika možno stanoviť vo výške  30% objemu istín 

úverov so štátnymi zárukami, t.j. 10,9 mld. Sk. 

Riziko realizácie štátnych záruk u ostávajúcich subjektov s celkovým objemom garantova-

ných  istín úverov 18,0 mld. Sk bolo ocenené sumárne vo výške 1,8 mld. Sk, t.j. 10,0 %. 

Spolu je možné ako potenciálny dlh štátu hodnotiť štátne záruky v objeme 56,9 mld. Sk, 

t.j. 57,6 % aktuálnych štátnych záruk.  

S cieľom odstrániť riziká, ktoré sa objavovali v dôsledku štátnych záruk v oblasti štátneho 

rozpočtu, bol v roku 2002 prijatý zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách. 

Zákonom je stanovená možnosť preberania štátnych záruk len do výšky splatných záväzkov 

v príslušnom roku, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka, čím sa má zabezpečiť znižovanie po-

tenciálneho dlhu štátu. Štátne záruky sa budú využívať len v nevyhnutných prípadoch v zmysle 

Programového vyhlásenia vlády SR na prefinancovanie splatných úverov so štátnymi zárukami, ak 

to umožní zákon o štátnej pomoci a ak hrozí realizácia štátnych záruk z prostriedkov verejných 

financií. Dôsledkom uvedeného zákona je výrazné zníženie možnosti prevzatia štátnych záruk 

v roku 2003 a to cca na 25  % možností roku 2002. 
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II. Prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy SR v roku 2002 
  

Súčasťou štátneho záverečného účtu v zmysle § 50 zákona o rozpočtových pravidlách sú 

aj údaje o aktívach a pasívach verejného rozpočtu.  

 Ku koncu roka 2002 dosiahla hodnota aktív všetkých zložiek verejnej správy 1 521,8 mld. 

Sk a oproti začiatku roka sa zvýšila o 7 percent. Okrem FNM SR a Sociálnej poisťovne vo všet-

kých ostatných zložkách hodnota aktív vzrástla. Podrobnejšiu štruktúru podľa jednotlivých zložiek 

uvádza nasledovný prehľad (v mil. Sk): 
                                                                                                                                         

Aktíva spolu Vlastné zdroje Cudzie zdroje Zložky 
verejnej správy k 31.12. zmena k 31.12. zmena k 31.12. zmena 

Štátny rozpočet 800 310 35 782 401 913 19 170 398 397 16 612 
Štátne fondy 25 853 6 880 24 735 5 762 1 118 1 118 
Fond národného majetku 1) 104 955 -19 051 103 070 -1 591 1 885 -17 460 
Slovenský pozemkový fond 5 508 2 580 5 488 2 584 20 -4 
Sociálna poisťovňa     1) 68 298 -1 937 63 055 4 875 5 243 -6 812 
Národný úrad práce 21 988 123 20 357 -547 1 631 670 
Zdravotné poisťovne    1) 40 531 5 763 18 547 4 055 21 984 1 708 
Vyššie územné celky 14 499 3 272 13 830 3 103 669 169 
Obecné samosprávy 280 409 47 957 258 863 44 850 21 546 3 107 
Slovenská konsolidačná  1) 32 613 15 405 3 869 16 985 28 744 -1 580 
Príspevkové organizácie 126 792 2 960 99 651 1 128 27 141 1 832 
Verejná správa spolu  1) 1 521 756 99 734 1 013 378 100 374 508 378 -640 
 
1) predbežné údaje 
 

Cudzie zdroje všetkých zložiek verejnej správy dosiahli ku koncu roka 2002 hodnotu 508,4 

mld. Sk a oproti stavu na začiatku roka došlo len k nepatrnému zníženiu ich hodnoty. 

K významnejšiemu poklesu cudzích zdrojov došlo vo FNM najmä v dôsledku splatenia dlhu voči 

zahraničnému veriteľovi a voči držiteľom dlhopisov FNM. Pokles záväzkov v Sociálnej poisťovni 

súvisí s vysporiadaním vnútorného záväzku medzi jednotlivými fondami tejto organizácie. 

Celé zvýšenie hodnoty aktív bolo financované prírastkom vlastných zdrojov, ktoré ku kon-

cu roka dosiahli súhrnne za všetky zložky 1 013,4 mld. Sk. Oproti začiatku roka sa zvýšili o 100,4 

mld. Sk (11 %). Významne sa na tom podieľali obecné samosprávy s prírastkom vlastných zdrojov 

44,8 mld. Sk, ako dôsledok zvýšenia predovšetkým majetkových fondov. 
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Tabuľka č. 1:  Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 
                                                                    ((vv  mmiill..  SSkk))  

AKTÍVA Stav 
k  1.1.2002 

Stav 
k  31.12.2002 

   
Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpomocí 6 957,7 5 544,6 

   
a:  Pohľadávky z poskytnutých návratných finančných výpomocí 6 956,7 5 542,6 
Rok 1990 584,2 576,8 
Cementáreň a.s. Lietavská Lúčka 1,9 0,0 
Severoslovenské tehelne a.s. Žilina v likv. 11,9 11,9 
FERRENIT Nitra a.s. 33,7 32,7 
Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22,7 22,7 
Ipeľské tehelne a. s. Lučenec 14,0 9,5 
Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v konkurze, Levice 3,8 3,8 
Európsky klub jednoty Zvolen 0,1 0,1 
Strana slobody 0,1 0,1 
ZŤS Nova, a.s. Nová  Dubnica 2,7 2,7 
Bardejovské strojárne, a.s. v konkurze, Bardejov 9,0 9,0 
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice 18,5 18,5 
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 63,5 63,5 
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 105,4 105,4 
ZŤS, a.s. v konkurze,  Martin 188,0 188,0 
Správa feder. hmotných rezerv  SR 97,5 97,5 
ZŤS  Prakovce, š.p. v likvidácii 11,4 11,4 
Rok 1991 1,6 1,6 
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 1,0 1,0 
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0,4 0,4 
Slovenský automotoklub 0,2 0,2 
Rok 1993 114,0 114,0 
Slovenské magnezitové závody Jelšava 114,0 114,0 
Rok 1994 0,9 0,9 
Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii 0,9 0,9 
Rok 1996 3,0 3,0 
ZUTE s.r.o. Trnava 3,0 3,0 
Rok 1998 1 095,6 527,8 
Železnice SR Bratislava 527,8 527,8 
Byterm s.r.o. Vranov nad Topľou 0,3 0,0 
Spoločná zdravotná poisťovňa 267,5 0,0 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 300,0 0,0 
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Rok 1999 2 208,4 2 200,5 
Spoločná zdravotná poisťovňa 279,5 279,5 
BYPOS Brezno s.r.o. 0,8 0,0 
Technotur p.o.m. Stará Turá 0,2 0,0 
Piesťanské st. bytové družstvo Piešťany 0,8 0,0 
Byterm s.r.o. Vranov n/Topľou 0,2 0,0 
Spol.vlastn.byt. VÁH Tatranská Štrba 0,0 0,0 
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 187,0 187,0 
Chemická zdravotná poisť. Apollo 218,0 218,0 
Združ.zdrav.poisť. Sideria -  Istota 204,0 204,0 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 1 312,0 1 312,0 
Mestský bytový podnik Sobrance 0,2 0,0 
SBD IV. Košice 0,8 0,0 
Stavebné bytové družstvo Žiar n/H 0,5 0,0 
Bytový podnik Nové Zámky 0,7 0,0 
Službyt s.r.o. Senica 0,6 0,0 
Mibyt, s.r.o. Veľké Kapušany 0,4 0,0 
SBD Lučenec 0,0 0,0 
Obec Utekáč 0,2 0,0 
Mesto Martin 0,3 0,0 
Mesto Tvrdošín 1,0 0,0 
Bytové družstvo Petržalka Bratislava 0,7 0,0 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice 0,5 0,0 
Rok 2000 1 235,0 228,9 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 135,5 135,5 
Spoločná zdravotná poisťovňa 47,4 47,4 
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 11,5 11,5 
Chemická zdravotná poisť. Apollo 15,6 15,6 
Združ.zdrav.poisť. Sideria -  Istota 13,7 13,7 
RADEN s.r.o. Košice 1,5 0,5 
Mesto Vranov n/T. 0,2 0,1 
Stavebné bytové družstvo Lučenec 0,3 0,1 
Obec Slavošovce 0,6 0,3 
BARDTERM, s.r.o.  Bardejov (Spravbyt) 1,1 0,5 
Mestský bytový podnik Sobrance 1,7 0,8 
Štát.fond trhovej regulácie 1 000,0 0,0 
Správa mestského majetku Trnava 0,3 0,1 
MEBYT spol. s r.o. Sečovce 0,4 0,2 
Mestský podnik bytového hosp. a služieb vo  Svite 0,5 0,2 
Okresné stavebné bytové družstvo Martin 1,7 0,9 
Stavebné bytové družstvo IV. Košice 1,0 0,5 
Spravbyt a.s. Prešov 2,0 1,0 
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Rok 2001 1 714,0 1 382,5 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 400,0 400,0 
BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 3,0 2,0 
Piešťanské stav.bytové družstvo Piešťany 2,5 0,5 
Teplo s.r.o. Žiar n/Hronom 3,0 2,0 
BARDTERM, s.r.o.  Bardejov (Spravbyt) 3,0 2,0 
Domovina Tatry s.r.o. Štrba 0,8 0,5 
Prvá teplárenská a.s. Holič 0,8 0,5 
Mestský bytový podnik Hnúšťa s.r.o. 0,9 0,0 
Železnice SR Bratislava 1 300,0 975,0 
Rok 2002 0,0 506,6 
BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou  0,0 2,1 
Službyt s.r.o. Svidnik 0,0 3,0 
MIBYT s.r.o. Veľké Kapušany 0,0 0,9 
Bratislavská energetická, s.r.o. Bratislava 0,0 0,6 
Mesto Košice 0,0 500,0 
3/b. Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné výpomoci 1,0 2,0 
Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 0,1 0,1 
Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v konkurze, Levice 0,0 0,0 
ODU 0,0 0,0 
ASBO, s.r.o. v likv. Blava 0,9 0,9 
FERRENIT Nitra 0,0 1,0 
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Tabuľka č. 2:  Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov                       
                           

 

      
Záruky poskytnuté v roku 1991      

      
Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 

  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

SEP El.Nováky – odsírenie 2989/1991 Istina EUR 1,0 42,8 
SEP El.Nováky – odsírenie 2989/1991 Úrok EUR 0,0 1,3 

     44,1 
      

Záruky poskytnuté v roku 1993      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Pozagas as. Malacky-Láb IV FI Nr.1.6671 Istina EUR 27,0 1 125,7 
Pozagas as. Malacky-Láb IV  Úrok EUR 5,3 220,2 
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Istina EUR 8,3 344,3 
Slovenské telekomunikácie, a.s. EIB 1 FI Nr.1.6670 Úrok EUR 1,6 66,2 
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Istina USD 36,8 1 471,8 
Slovenské telekomunikácie, a.s. WB 3637SK Úrok USD 6,1 244,4 

     3 472,6 
      

Záruky poskytnuté v roku 1994      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Slovenské telek. a.s. EIB 2 54-2927/1994 Istina EUR 6,7 280,7 
Slovenské telek. a.s. EIB 2 54-2927/1994 Úrok EUR 1,6 67,4 

     348,1 
      

Záruky poskytnuté v roku 1995      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Slovenský plyn. priem.š.p.NIB PIL 6/94 Istina USD 1,4 56,1 
Slovenský plyn. priem.š.p.NIB PIL 6/94 Úrok USD 0,1 5,8 
Slovenský plyn.rek.komp.EIB FI 0.7943 Istina USD 20,0 800,7 
Slovenský plyn.rek.komp.EIB FI 0.7943 Úrok USD 3,4 137,2 

     999,8 
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Záruky poskytnuté v roku 1996      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Istina EUR 35,2 1 466,8 
SE a.s. JEMO KFW Frankfurt *25.7.1996 Úrok EUR 6,7 277,5 
SE a.s. JEMO Societe Gen. Par *25.7.1996 Istina EUR 14,8 617,9 
SE a.s. JEMO Societe Gen. Par *25.7.1996 Úrok EUR 2,2 91,5 
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Istina USD 110,0 4 404,0 
SE a.s. JEMO Kom.banka Praha *21.6.1996 Úrok USD 15,4 616,3 
SE a.s. JEMO Čes.spor.a.s.Praha *26.6.1996 Istina EUR 28,1 1 173,3 
SE a.s. JEMO Čes.spor.a.s.Praha *26.6.1996 Úrok EUR 4,5 186,4 
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Istina USD 59,4 2 377,1 
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP dev.úv. *22.7.1996 Úrok USD 7,4 296,1 
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP Sk *22.7.1996 Istina Sk  3 600,0 
SE a.s. JEMO-VÚB+SLSP Sk *22.7.1996 Úrok Sk  741,8 
Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Istina USD 200,0 8 007,2 
Vodohosp.výst.-BTL fiduc.úver *16.12.1996 Úrok USD 58,0 2 322,1 

     26 178,0 
      

Záruky poskytnuté v roku 1998      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Slov. zár.a rozv.banka, KfW *10.9.1998 Istina EUR 14,1 588,6 
Slov. zár.a rozv.banka, KfW *10.9.1998 Úrok EUR 1,3 55,8 

     644,4 
 
 
 

     

Záruky poskytnuté v roku 1999      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Istina EUR 44,8 1 870,7 
Paroplynový cyklus, a.s. Blava EIB FIN 0.2146 Úrok EUR 7,5 313,5 
Železnice SR,EIB- I.tranža *23.7.1999 Istina EUR 120,0 5 006,6 
Železnice SR,EIB-I.tranža *23.7.1999 Úrok EUR 40,9 1 706,6 
Slov. elektrárne a.s. Poľnobanka *22456/1999-93 Istina Sk  1 500,0 
Slov. elektrárne a.s. Poľnobanka *22456/1999-93 Úrok Sk  163,0 

     10 560,4 
      

Záruky poskytnuté v roku 2000      
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Železnice SR,DePfa 15.3.2000 Istina EUR 37,5 1 564,6 
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Železnice SR,DePfa 15.3.2000 Úrok EUR 3,4 141,9 
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Istina Sk  1 000,00 
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s.  27.4.2000 Úrok Sk  171,1 
DMD FIN, a.s. Tatra banka ,a.s. 28.4.2000 Istina USD 1,5 62,0 
Železnice SR, J.P.Morgan- I. časť 26.5.2000 Istina EUR 155,0 6 466,9 
Železnice SR, J.P.Morgan- I.časť 26.5.2000 Úrok EUR 62,0 2 586,8 
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Istina Sk  3 000,0 
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, a.s. 26.5.2000 Úrok Sk  725,0 
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE          27.6.2000 Istina EUR 6,1 256,3 
Slov.vod.podnik Rozv.Banka RE         27.6.2000 Úrok EUR 1,3 54,3 
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Istina Sk  4 100,0 
Slovens.elektrarne,a.s.,SLSP,a.s. 10.7.2000 Úrok Sk  1 200,7 
Železnice SR, J.P.Morgan- II.časť 26.9.2000 Istina EUR 45,0 1 877,5 
Železnice SR, J.P.Morgan- II.časť 26.9.2000 Úrok EUR 18,0 751,0 
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 5,0 208,6 
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 1,7 69,7 
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Istina EUR 1,0 41,7 
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW 21.12.2000 Úrok EUR 0,2 8,4 
Železnice SR, EIB- III. tranža 22.12.2000 Istina EUR 15,0 625,8 
Železnice SR,EIB- III.tranža 22.12.2000 Úrok EUR 5,4 223,5 
Železničná spoločnosť, a.s. – EIB ) 22.12.2000 Istina EUR 45,0 1 877,5 
Železničná spoločnosť, a.s. – EIB ) 22.12.2000 Úrok EUR 16,1 670,4 
Železnice SR, EIB-II.tranža v r.2000 7.4.2000 Istina EUR 20,0 834,4 
Železnice SR,EIB-II.tranža v r.2000 7.4.2000 Úrok EUR 7,6 318,8 

     28 836,9 
) Úvery pôvodne poskytnuté železniciam SR, ktoré k 1.1.2002 prevzala Železničná spoločnosť, a.s. 

      
Záruky poskytnuté v roku 2001      

      
Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 

  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 19.9.2001 istina EUR 8,0 335,4 
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 19.9.2001 úrok EUR 2,1 87,6 
Sl.elektrárne, a.s. Tatra banka, 
a.s.+2banky 

12.4.2001 istina Sk  3 000,0 

  úrok Sk  855,7 
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 28.12.2001 istina Sk  6 001,5 
c.142196001  úrok Sk  5 641,2 
Sl.elektrárne, a.s. , IRB,a.s.. 28.12.2001 istina Sk  4 177,3 
c.142196002  úrok Sk  2 547,1 
Most Košická,METRO, a.s.- EIB, Luxemb. 10.12.2001 istina EUR 43,1 1 800,0 

  úrok EUR 32,4 1 352,5 
Železničná spoločnosť, a.s.- Unibanka ) 4.6.2001 istina Sk  2 000,0 

  úrok Sk  632,3 
ŽSR - VÚB, a.s. 4.6.2001 istina Sk  5 500,0 

  úrok Sk  1 973,3 
ŽSR - Tatra Banka, a.s. 4.6.2001 istina Sk  3 000,0 

  úrok Sk  1 046,9 
     39 950,8 

) Úvery pôvodne poskytnuté železniciam SR, ktoré k 1.1.2002 prevzala Železničná spoločnosť, a.s. 
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Záruky poskytnuté v roku 2002       
      

Organizácia Záručná listina Druh  Mena Suma v CM v mil. Suma v mil. Sk 
  záruky  k 31.12.2002 k 31.12.2002 
      

Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 istina Sk  412,0 
Most Košická,METRO, a.s.- VÚB, a.s. 1.3.2002 úroky Sk  140,2 
ŽSR – Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 istina Sk  2 000,0 
ŽSR – Ľudová banka, a.s. 29.4.2002 úroky Sk  1 255,0 
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 istina Sk  6 840,0 
ŽSR - J.P.Morgan 11.6.2002 úroky Sk  7 175,2 
Železničná spoločnosť, a.s.-konzorcium 21.6.2002 istina Sk  3 000,0 
Železničná spoločnosť, a.s.-konzorcium 21.6.2002 úroky Sk  759,6 
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 istina Sk  1 500,0 
ŽSR-Konzorcium,Tatrabanka,SLSP 3.9.2002 úroky Sk  838,0 
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 istina Sk  2 100,0 
ŽSR - ČSOB a.s. 20.12.2002 úroky Sk  353,0 
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 18.12.2002 istina EUR 8,4 350,5 
Slov. vod.podnik,š.p. B. Štiavnica RBRE 18.12.2002 úroky EUR 1,7 71,2 

     26 794,7 
      

Spolu poskytnuté záruky     137 829,8 
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o hospodárení s rozpočtovými rezervami za rok 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 107 
 
 

 
 

 V zmysle § 15 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov sa na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných 

a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov vytvárajú 

v štátnom rozpočte rezervy.  

 Národná rada SR zákonom o štátnom rozpočte na rok 2002 schválila výšku zá-

konných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

 
 Schválený    

rozpočet 
Finančné 
prostriedky 
uvoľnené z 
rezervy vlády 
rozpočtovými 
opatreniami a 
platobnými 
poukazmi 

Rezervy spolu  395 100          207 874 
   
v tom:   
- rezerva vlády SR   186 600 185 586x 
   
- rezerva predsedu vlády SR   22 500            22 288 
   
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní   
  a na krytie potreby Národného úradu práce  186 000 186 000 x x 
   

 
 
_________________________________________________        
x/   z toho  138 987 tis. Sk riešené rozpočtovými  opatreniami    
xx/  z toho 186 000 tis. Sk riešené rozpočtovým  opatrením 
 
 
  
 

2.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
 
 Rezerva vlády SR bola na rok 2002 rozpočtovaná sumou 186,6 mil. Sk. Z nej sa 

poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov na uvedené účely (v tis. Sk): 
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Prostriedky 

 
z  toho: 

schválené finančné 
uznesením prostriedky 

vlády uvoľnené 
 z rezervy vlády 
 rozpočtovými 
 opatreniami a 
 platobnými 
 poukazmi 

                                                                                                                                               
1.  SAV - na zabezpečenie účasti  Slovenskej republiky   
      na medzinárodnej výstave Stred Európy okolo   
      roku 1000 a na jej reprízu v priestoroch Bratislav-    
      ského hradu     
      (uzn. vl. SR č. 25/ 2002)   
     - riešené rozpočtovým opatrením       2 000 2 000 
   
2.  MK SR - na zabezpečenie účasti  Slovenskej republiky   
      na medzinárodnej výstave Stred Európy okolo   
      roku 1000 a na jej reprízu v priestoroch Bratislavské-    
      ho hradu     
      (uzn. vl. SR č. 25/ 2002)   
     - riešené rozpočtovým opatrením       43 000 43 000 
   
3. ÚV SR - na  odmeny členov Legislatívnej rady vlády  SR     
      na rok 2002   
     (uzn. vl. SR č. 1203/ 2001)   
   - riešené rozpočtovým opatrením 1 000 1 000 
   
4.  ÚV SR - na finančné vysporiadanie programov GTAF 1    
     a GTAF 2  spolu 21 609  tis. Sk z toho:    
       - GTAF 1  do výšky  80 000 EUR  vrátane    
         realizačnej rezervy    3 360 3 360 
       - GTAF 2 do výšky  411 500 EUR vrátane   
          realizačnej rezervy   18 249 18 249 
      (uzn. vl. SR č. 193/.2002)   
      - riešené rozpočtovým opatrením   
   
5.  ÚGKK SR - na úhradu výdavkov súvisiacich   
     s implementáciou opatrení na  zlepšenie činnosti   
     katastrálnych úradov (predkladal ÚV SR)   
     (uzn. vl. SR č. 215/2002)   
     - riešené rozpočtovým opatrením  19 100 19 100 



 

 109 
 
 

   
6. K návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov    
    z rezervy vlády SR na rok  2002 v celkovej výške   
    65,6 mil. Sk z toho:  
  

  

    -  KÚ Nitra -  na dokončenie rekonštrukcie  rímsko-     
        katolíckeho kostola v obci Bíňa (románska     
        kultúrna pamiatka)    
        - riešené rozpočtovým opatrením 800 800 
   
    -  KÚ Bratislava  - na dokončenie rekonštrukcie     
        rímskokatolíckeho kostola Františkánov      
        v Bratislave   
       - riešené rozpočtovým opatrením 800 800 
   
    -  KÚ Prešov - na financovanie  rekonštrukcie     
        Divadla Jonáša Záborského v Prešove  a  na  opravu   
        strechy dôležitých cirkevných objektov v Spišskej     
         Kapitule   
       - riešené rozpočtovým opatrením 13 600 13 600 
   
     -  KÚ Košice - na podporu výstavby gréckokatolíckeho     
         kostola vo Veľkých Kapušanoch    
         - riešené rozpočtovým opatrením 1 200 1 200 
   
     - MK SR - na financovanie výmeny podlahovej   4 200 4 200 
       krytiny historickej budovy Opery SND      
       a rekonštrukcie dvoch salónikov    
     - riešené rozpočtovým opatrením   
   
     - Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi ausburgského   
       vyznania v Nitre  - na vrátenie dlžôb veriteľom, na   
       dokončenie vnútorného zariadenia kostola a na te-     
       rénne úpravy okolo kostola   
        - platobný poukaz 2 000 2 000 
   
     - Záujmové združenie - PRESSKAN so sídlom v obci     
        Podolie -  na dofinancovanie výstavby kanalizačného   
        zberača pre šesť obcí  združených v záujmovom     
       združení obcí „PRESSKAN“   
        - platobný poukaz   15 000 15 000 
   
     - Mesto Spišská Nová Ves - na podporu  vytvorenia    
        priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi (výkup    
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        pozemkov a na nich existujúcich objektov)   
       - platobný poukaz   28 000 28 000 
   
        (uzn. vl. SR č. 203/2002)   
        ( z toho zostatok v sume 600,- Sk vrátený na účet   
          MF SR )  -1 
   
7.  K návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády   
    na rok 2002 schválených NR SR  19 100 tis. Sk    
    z toho pre:    
   
-  KÚ Banská Bystrica  - na rekonštrukciu krídla bývalej     
    rezidencie jezuitov pre cirkevné gymnázium a rozvoj   
    miestnej kultúry v Banskej Štiavnici       
    - riešené rozpočtovým opatrením      5 800 5 800 
   
  - MK SR s účelovým určením na:   
    - výstavbu pastoračného centra v Snine  700 tis. Sk               
    - rekonštrukciu bývalého odborového    
      klubu  na kostol v Snine                        200 tis. Sk   
    - výstavbu grécko-katolíckeho kostola    
       v Snine                                                  200 tis. Sk   
    - opravu rímsko-katolíckeho kostola    
      v Stropkove                                           800 tis. Sk   
    - výstavbu zvonice pre grécko-katolícky    
      farský úrad v Stropkove                        200 tis. Sk   
    - výstavbu kostola v Králikoch               200 tis. Sk    
    - výstavbu kostola Ostrý Grúň             1 500 tis. Sk   
      - riešené rozpočtovým opatrením       3 800 3 800 
   
  - KÚ v Nitre s účelovým určením na:   
     - rekonštrukciu strechy Piaristického gymnázia    
       v Nitre 3 000 tis. Sk pre Reholu piaristov   
       na Slovensku   
     - rekonštrukciu Kalvárie v Nitre  1 000 tis. Sk     
       pre  Misijný dom Matky Božej    
       - riešené rozpočtovým opatrením      4 000 4 000 
   
  -  KÚ Prešov - na výstavbu charitného domu pre mládež    
     z detských domovov vo Vranove nad Topľou    
       - riešené rozpočtovým opatrením      500 500 
   
  - KÚ v Žiline s účelovým určením na:   
     -  prestavbu podkrovia cirkevného gymnázia    
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        v Ružomberku  1000 tis. Sk,    
     - rekonštrukciu Divadla SNP v Martine  800 tis. Sk    
     - rekonštrukciu cirkevnej školy    
       v Martine 600 tis. Sk    
     - riešené rozpočtovým opatrením      2 400 2 400 
   
  - KÚ Trenčín –  na zabezpečenie statiky a úpravu okolia    
     kostola v Bojniciach             
     - riešené rozpočtovým opatrením      1 000 1 000 
   
  - Obec Malé Kršteňany - na rekonštrukciu verejného    
     osvetlenia     
     - platobný poukaz 1 000 1 000 
   
   -  Obec Kláštor pod Znievom - na obnovu historickej    
       budovy bývalého gymnázia v Kláštore pod Znievom     
       - platobný poukaz 600 600 
    
 (uzn. vl. SR č. 257/2002)   
   
8. SAV  - na dofinancovanie „ Štúdie o ekonomických a   
     sociálnych dopadoch vstupu SR do EÚ -  prínosy   
     a riziká“   
    - riešené rozpočtovým opatrením      2 500 2 500 
    (uzn. vl. SR č. 248/2002)   
   
9. SAV – na financovanie projektu „Vízia vývoja    
    Slovenskej republiky do roku 2020“ účelovo viazaných   
    pre riešiteľa - Prognostický ústav SAV    
    - riešené rozpočtovým opatrením      1 500 1 500 
    (uzn. vl. SR č. 324/2002)   
   
10. KP SR – na krytie nevyhnutných bežných výdavkov    
      súvisiacich s prevádzkovaním nových  a   
      rekonštruovaných objektov v majetku štátu   
     - riešené rozpočtovým opatrením      5 000 5 000 
     (uzn. vl. SR č. 335/2002)   
   
11. MK SR - na schválené kultúrne podujatia  k oslavám   
      10. výročia Dňa Ústavy SR   
      - riešené rozpočtovým opatrením      1 178 1 178 
       (uzn. vl. č. 948/2002)     
   
12. ÚS SR - na zabezpečenie prípravnej a projektovej   
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      dokumentácie rekonštrukcie budovy Jiskrových   
      kasární v Košiciach ako sídla  Ústavného súdu SR    
      - riešené rozpočtovým opatrením      4 000 4 000 
        (uzn. vl. č. 1018/2002)     
   
   S p o l u  185 587 185 586 

 
             

2.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 
 Rezerva  predsedu vlády SR v sume 22,5 mil. Sk  sa v súlade s § 15 ods. 5 zákona 

NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov od 1. 1. 

1996 rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR. 

 Prehľad o jej čerpaní poskytujú údaje nasledujúcej tabuľky: 

P.č. Subjekt/účel Suma Sk v tom 
   bežné tov. kapit. tov. 

1. Hokejový klub VTJ Spišská Nová Ves, príspevok na 
činnosť 700 000 700 000  

2. Obec Fintice, na výstavbu telocvične ZŠ, na činnosť 
Klubu dôchodcov 1 310 000 10 000 1 300 000 

3. Obec Ulič, na dokončenie výstavby Spoločenského 
domu 100 000  100 000 

4. 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Povýšenia sv. Kríža 
Prešov-Sekčov, na vnútorné zariadenie pastoračného 
centra 

200 000 200 000  

5. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ražňany, na tech-
nické vybavenie pastoračných miestností pre deti 
a mládež 

100 000 40 000 60 000 

6. Obec Donovaly, na organizáciu ME 2002 v prete-
koch psích záprahov 500 000 500 000  

7. Mestská časť Košice-Barca, na vnútorné zariadenie 
viacúčelovej budovy 300 000 300 000  

8. 
Združenie „Máriina doba“, Bratislava, na organizá-
ciu Celoslovenského večeradla modlitby Mariánske-
ho kňazského hnutia 27.-29.4.2002 

53 000 53 000  

9. Anton Špyrka, Prešov, na rekonštrukciu stolárskej 
dielne a nákup stolárskych pomôcok  30 000 30 000  

10. Obec Staré Hory, na nákup mechanizmu na zimnú 
údržbu komunikácií 150 000  150 000 

11. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Preblahoslavenej 
Panny Márie, Vráble, na rekonštrukciu kostola 200 000 200 000  

12. Považská galéria umenia Žilina, na organizáciu 
podujatia „Pocta Ľudovítovi Fullovi“ 80 000 80 000  

13. Ing. Mária Dufincová, Košice, na výdavky spojené so 
štúdiom v zahraničí 40 000 40 000  
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14. 
Kňazský domov košickej arcidiecézy AUGUSTINE-
UM, Bardejovské kúpele, na projektovú prípravu 
rekonštrukcie liečebného domu AUGUSTINEUM 

500 000  500 000 

15. 
Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozra-
kých v Levoči, na podporu aktivít pri príležitosti 80. 
výročia založenia školy 

30 000 30 000  

16. Obec Banská Belá, na opravu vežových hodín na 
kostole Sv. Jakuba (kultúrna pamiatka) 60 000 60 000  

17. Obec Hradište pod Vrátnom, na vydanie monografie 
pri príležitosti 740. výročia prvej zmienky o obci 50 000 50 000  

18. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Egídia, Barde-
jov, na inštalovanie zariadenia elektrickej požiarnej 
signalizácie a na opravu budovy starej fary 

500 000 500 000  

19. 

Mesto Brezová pod Bradlom, na organizáciu spo-
mienkovej slávnosti M.R. Štefánika, príspevok na 
prevádzku, údržbu a technické vybavenie Mohyly na 
Bradle 

210 000 210 000  

20. Obchodná akadémia, Košice, na zakúpenie tzv. 
„schodolezu“ pre telesne postihnutých žiakov 100 000  100 000 

21. 

Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slo-
vensku – stredisko Prešov-sever, na rekonštrukciu 
chaty v Ruských Pekľanoch, ktorú zabezpečuje zdru-
ženie 

200 000 200 000  

22. 
Ing. Ján Šouc, CSc., Bratislava, na zakúpenie kom-
penzačnej pomôcky pre imobilné dieťa nar. 
22.12.1992 

30 000  30 000 

23. Obec Čečehov, na výstavu rozlúčkovej siene 200 000  200 000 

24. Obec Hriadky, Vojčice, na odkúpenie elektrických 
zvonov a na výstavbu domu smútku 200 000  200 000 

25. Obec Bajany, na výstavbu rozlúčkovej siene 150 000  150 000 

26. Kláštorisko, n.o. Levoča, na organizáciu medziná-
rodnej vedeckej konferencie „Dejiny Spiša“ 50 000 50 000  

27. Obec Jastrabie pri Michalovciach, na výstavbu roz-
lúčkovej siene 100 000  100 000 

28. Biskupský úrad ZD ev. a v. cirkvi na Slovensku, 
Zvolen, na rekonštrukciu budovy úradu 1 000 000  1 000 000 

29. Obec Čierne Pole, na výstavbu rozlúčkovej siene 100 000  100 000 

30. Okresnú úrad v Prešove, na dostavbu ZŠ v Kendi-
ciach 2 000 000  2 000 000 

31. Obec Rakovec nad Ondavou, na výstavbu rozlúčko-
vej siene 200 000  200 000 

32. Mesto Veľké Kapušany, na výstavbu domu smútku 150 000  150 000 

33. Klub Kysuckého maratónu, Čadca, na organizáciu 
Kysuckého maratónu 8.6.2002 70 000 70 000  

34. Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava, na 
rekonštrukciu kostola Sv. Juraja 100 000 100 000  

35. SOUP Stropkov, na nákup počítača 30 000  30 000 

36. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, na generál-
nu opravu chrámu Sv. Jakuba 1 000 000 1 000 000  

37. Obec Veľké Raškovce, na dokončenie domu smútku 100 000  100 000 
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38. Komunitné centrum Spolu v Žehre, na podporu 
projektu na riešenie rekvalifikácie Rómov 250 000  250 000 

39. 
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, Bratisla-
va, na organizáciu ME vo vodnom slalome 12.-14. 
2002 

50 000 50 000  

40. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prešov-Solivar, na 
zakonzervovanie a stavebné práce na kostole Sv. 
Štefana v Hrádku 

50 000 50 000  

41. SOUE Stropkov, na zakúpenie počítača 30 000  30 000 
42. Gymnázium Stropkov, na zakúpenie počítača 30 000  30 000 

43. Gréckokatolícky apoštolský exarchát, Košice, na 
výstavbu novej budovy exarchátu 1 000 000  1 000 000 

44. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice, na výstavbu 
pastoračného centra 500 000  500 000 

45. Katolícka univerzita Ružomberok, na dobudovanie 
univerzitnej knižnice a rekonštrukciu auly 1 000 000  1 000 000 

46. Slovenské misijné hnutie, Útulok Sv. Vincenta, Ban-
ská Bystrica, na rekonštrukciu kotolne 50 000  50 000 

47. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, na úpravu 
nádvoria Trenčianskeho hradu 180 000 180 000  

48. ZOO Bratislava, na zabezpečenie krmiva pre párno-
kopytníky 50 000 50 000  

49. ART FILM, neinvestičný fond, Bratislava, na jubi-
lejný 10. ročník MFF ART FILM 500 000 500 000  

50. 
Redakcia časopisu Zmysel a vydavateľstvo Bo-
ok&Book, na vydanie jedného čísla štud. časopisu 
Zmysel 

120 000 120 000  

51. 
Cantilena, spevácky zbor mesta Senica, vystúpenie 
v Kovačici pri príležitosti 200-ročnice príchodu 
Slovákov 

40 000 40 000  

52. 
Zoltán Pék, Music Art, Bratislava, na organizáciu 
koncertu Monserrat Caballé a tanečného vystúpenia 
Fire of Dance  

200 000 200 000  

53. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Spišská 
Sobota, na reštaurovanie barokového oltára Sv. Joze-
fa 

200 000 200 000  

54. Cykloklub Zniev, Kláštor pod Znievom, na organi-
záciu Znievskych dní cyklistiky 2002  50 000 50 000  

55. Obec Radoma, na opravu a zavedenie kúrenia na 
obecnom úrade 150 000  150 000 

56. Mosty, s.r.o., Bratislava, na podporu vydávania týž-
denníka Mosty 100 000 100 000  

57. 
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, GBÚ Bratisla-
va, na Celoslovenský evanjelický festival v Banskej 
Bystrici 

150 000 150 000  

58. 
Andrej Šišma, Bratislava, na nákup počítača za 
umiestnenie v súťaži o najlepšie logo projektu E-
Slovensko  

50 000  50 000 

59. DOMKA, združenie saleziánskej mládeže Bratisla-
va, na organizáciu festivalu Lumen v Trnave 50 000 50 000  
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60. Jozef Slovák-MYSOHN, Bratislava, na realizáciu 
pokračovania filmových grotesiek BUĎ BINDI 500 000 500 000  

61. Katarína Počatková, Sp. Nová Ves, na schodiskovú 
plošinu pre postihnutého syna 40 000  40 000 

62. 
Jana Gombošová, Trenčín, na nákup počítača za 
umiestnenie v súťaži o najlepšie logo projektu E-
Slovensko 

50 000  50 000 

63. Cirkevný zbor ev. a v. cirkvi na Slovensku, Nitrian-
ska Streda, na dostavbu fary 100 000  100 000 

64. 
Matúš Švirloch, Kežmarok, , na nákup počítača za 
umiestnenie v súťaži o najlepšie logo projektu E-
Slovensko 

50 000  50 000 

65. 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, na rekon-
štrukciu a ozvučenie Baziliky Minor a objektov na 
Mariánskej hore 

500 000  500 000 

66. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré Hory, na do-
končenie úpravy Baziliky navštívenia Panny Márie 100 000 100 000  

67. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves, 
na opravu veže kostola Nanebovzatia Panny Márie 500 000 500 000  

68. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprav. na výstavbu 
chrámu 100 000  100 000 

69. 
Dychová hudba Hradišťanka, Hradište pod Vrátnom, 
na prehliadku dychových hudieb regiónu Záhorie v r. 
2002 

50 000 50 000  

70. TJ Chvojničan, Radošovce, na rekonštrukciu futba-
lového štadióna 81 000 81 000  

71. Aeroklub Ružomberok, na organizáciu leteckého dňa 
pri príležitosti 750. výr. obce Lisková 50 000 50 000  

72. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubiša, na dostavbu 
kostola 100 000  100 000 

73. 
ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých, na 
organizáciu XXII. Športových hier telesne postihnu-
tej mládeže 2.8.-4.8.2002 

50 000 50 000  

74. Obec Malé Zlievce, na výstavbu ČOV 200 000  200 000 

75. 
Rímskokatolícka cirkev, Brezová pod Bradlom, na 
rekonštrukciu kostola Najsvätejšej Trojice a vstupné-
ho areálu 

250 000 100 000 150 000 

76. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Štefana Uhor-
ského, Zbudské Dlhé, na generálnu opravu a prístav-
bu farského kostola 

100 000  100 000 

77. Nadácia Slovensko a svet, Bratislava, na projekt 
Slovakia for Mannhattan 100 000 100 000  

78. Mesto Lipany, na vybavenie priestorov ZŠ 100 000 100 000  
79. Obec Malý Krtíš, na výstavbu kostola 100 000  100 000 

80. 
ZŠ Palisády, Bratislava, na vyhotovenie pamätnej 
tabule Dr. Milana Hodžu a tabule s oficiálnym ná-
zvom školy a busty 

100 000  100 000 

81. Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Jelšave, na rekon-
štrukciu veže kostola 100 000 100 000  

82. Spišské divadlo, Sp. Nová Ves, na podporu podujatí 
pri príležitosti 10. výr. založenia divadla 40 000 40 000  
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83. 
Obec Lučivná, na úpravu koryta rieky a miestnych 
komunikácií a na úpravu pivničných priestorov ZŠ 
a MŠ Lučivná 

350 000 350 000  

84. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobšiná, na rekon-
štrukciu interiéru kostola 100 000 100 000  

85. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považské Podhra-
die, na rekonštrukciu farského úradu 200 000 200 000  

86. Ľudmila Šunová, Ploštín 197, na kúpu bicykla 10 000 10 000  
87. Obec Zemplínska Nová Ves, na dostavbu vodovodu 100 000  100 000 

88. Občianske združenie Šíp, Bardejov, na rekonštrukč-
né úpravy františkánskej budovy, záhrady 100 000 100 000  

89. 
Nadácia profesora Čolláka, Michalovce, na podporu 
inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na EU Bratisla-
va, Podnikovo-hospodárska fakulta, Košice 

150 000 150 000  

90. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety, Košice, 
na reštaurovanie Dómu Sv. Alžbety 300 000  300 000 

91. Andrej Knajbel, Veľké Uherce, ocenenie za I. miesto 
na ME v Ankare v kategórii S-8Ep. 20 000 20 000  

92. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pružina, na splate-
nie záväzkov vzniknutých pri výstavbe budovy nové-
ho farského úradu 

150 000  150 000 

93. ZŠ Jablonica, na oplotenie školy 50 000 50 000  

94. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbové, na obnovu 
fasády šikmej veže 100 000 100 000  

95. Kongregácia sestier premonštrátok, Vrbové, na ob-
novu fasády kláštora 100 000 100 000  

96. 
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava, na 
základné vybavenie tried, učební, knižnice, kuchyne, 
telocvične, kabinetov, PC techniky 

100 000 100 000  

97. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Lesná, na 
opravu strešnej krytiny kostola Sv. Anny 100 000   100 000 

98. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Richvald, na rekon-
štrukciu kostola 100 000 100 000  

99. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hradište pod Vrát-
nom, na rekonštrukciu kostola 100 000  100 000 

100. Mesto Medzilaborce, na realizáciu sochy A. Warhola 20 000 20 000  

101. Mária Kadlečíková, PPV pre európsku integráciu, na 
ocenenie víťazov súťaže „Slovensko na ceste do EÚ“ 49 000 49 000  

102. Obec Beckov, na opravu havarijného stavu strechy 
klubu kultúry 100 000 100 000  

103. MH SR, na Ekotopfilm 2002 50 000  50 000 

104. Úrad vlády SR , dary predsedu vlády členom vlády 
za spoluprácu počas volebného obdobia 1998-2002 97 200 97 200  

105. Evanjelická cirkev a.v., Štítnik, na rekonštrukciu 
strechy fary a odizolovanie obvodových múrov 150 000 150 000  

106. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Navštívenia Panny 
Márie, Lučenec, na výstavbu kostola s pastoračným 
centrom 

100 000  100 000 

107. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolenská Slatina, 
na výstavbu filiálneho kostola Narodenia P. Márie 100 000  100 000 
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108. Fórum pre medzinárodnú spoluprácu FOMES, Veľ-
ké Zálužie, na prevádzkové účely 20 000 20 000  

109. Obec Petrovany, na čižmy členkám folklórneho sú-
boru 33 000 33 000  

110. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca, na rekon-
štrukciu kostola 100 000 100 000  

111. Ľudmila Barboríková, na lieky a zdravotnícke potre-
by 50 000 50 000  

112. 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobrá Niva, na 
dofinancovanie záveru stavby kostola Sv. Jána Krsti-
teľa v Podzámčoku 

20 000  20 000 

113. Úrad vlády SR , na ocenenie tímu Slovenského 
tenisového zväzu za víťazstvo vo FED CUPe žien 54 617 54 617  

114. 
Slovenský skauting, Kežmarok, na výdavky spojené 
s účasťou slovenských skautov na 20. Svetovom 
Jamboree v Thajsku 

40 000 40 000  

115. UNICEF Bratislava, na futbalové dresy a recepciu 30 000 30 000  

116. TJ JAMES, Vysoké Tatry, expedícia Tatry-MERA 
PEAK 2003 100 000 100 000  

117. Úrad vlády SR , darčeky predsedu vlády Detskému 
domovu Modra-Harmónia 7 183 7 183  

118. Úrad vlády SR , dary predsedu vlády vojakom II. 
Česko-Slovenského práporu KFOR 43 920 43 920  

119. MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SOU a OA pre telesne postihnutých, 
Košice, na nákup kompenzačných pomôcok 28 500 28 500  

120. Domov sociálnych služieb pre ment. postihnuté deti 
a dospelých Amália, Rožňava, na nákup nábytku 28 500 28 500  

121. 
Domov sociálnych služieb Kežmarok-Ľubica, na 
nákup molitanových stavebníc a suchého bazéna 
(protetické pomôcky) 

28 500 28 500  

122. Mestská časť Košice-Staré Mesto, na kúpu farebného 
televízora pre Celotýždennú MŠ  15 500 15 500  

123. Krajská rozvojová agentúra v Prešove KRAPO, na 
výrobu rómskych šatiek 41 000 41 000  

 Presun do rozpočtu ÚV SR 202 920 202 920  
 S p o l u 22 288 000 10 148 000 12 140 000 

 

 na základe rozpočtových opatrení č. 28, 35, 38 a 41 presunutá do bežných výdavkov ÚV SR suma 202 920,- 

Sk 
 

2.3. Rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní  a na krytie  
potreby  Národného úradu práce 

 
 Schválený rozpočet na rok 2002 je 186 mil. Sk. Prostriedky boli v plnej výške 

v kapitole Všeobecná pokladničná správa zaviazané (rozpočtovým opatrením č. 190 zo dňa 
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28.08.2002) a v súlade s bodom B.3 uznesenia vlády SR č. 952/2002 boli použité na riešenie 

záväzkov štátu v odvetví školstva v pôsobnosti krajských  a okresných úradov. 
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Príloha č. 3:  Správa o stave daňových a colných pohľadávok 
 k 31.12.2002 
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Daňová správa Slovenskej republiky eviduje k 31. 12. 2002 celkové nedoplatky vo výške 

81,3 mld. Sk. Na daňové nedoplatky z toho pripadá 75,0 mld. Sk, čo je medziročne viac o 6,4 

mld. Sk. 

  
1. Daňové nedoplatky 

 
 Daňový nedoplatok je suma dane (vrátane sankcií a úroku), ktorá nebola zaplatená 

v lehote alebo v stanovenej výške podľa príslušných právnych predpisov; ide o daň priznanú da-

ňovými subjektami, ako aj o rozdiel dane vyrubený správcom dane vrátane sankcií a úroku. 

 Z celkovej sumy 75,0 mld. Sk daňových nedoplatkov tvoria nedoplatky na daniach 49,2 

mld. Sk (65,6 %) a nedoplatky na sankciách 25,8 mld. Sk (34,4 %). Rozhodujúcu časť – až 93,3 

% predstavujú daňové nedoplatky na daniach daňovej sústavy platnej od 1.1.1993 a 6,7 % pripa-

dá na nedoplatky na daniach daňovej sústavy platnej do 31.12.1992. V medziročnom porovnaní 

bol vývoj daňových nedoplatkov podľa jednotlivých druhov daní nasledovný (v mld. Sk): 

 

Druh dane (nedoplatku) k 31.12.2001 k 31.12.2002 Rozdiel  

Nedoplatky na daniach platných do 
31.12.1992 spolu 

5,2 5,0 - 0,2 

Nedoplatky na daniach platných od 
1.1.1993 spolu 

63,4 70,0 6,6 

v tom:    

   - daň z príjmov fyzických osôb 8,8 10,0 1,2 

   - daň z príjmov právnických osôb 11,3 13,1 1,8 

   - daň vyberaná zrážkou - 0,1 0,1 

   - daň z pridanej hodnoty 32,1 35,5 3,4 

   - spotrebné dane 7,4 6,8 - 0,6 

   - cestná daň 0,4 0,5 0,1 

   - daň z dedičstva, darovania, prechodu    
a prevodu nehnuteľností 

3,4 4,0 0,6 

Nedoplatky na daniach spolu 68,6 75,0 6,4 
 

Ako vyplýva  z uvedeného prehľadu, až 47,3 % z celkových daňových nedoplatkov tvoria 

daňové nedoplatky na dani z pridanej hodnoty. 
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Prehľad o štruktúre daňových nedoplatkov z hľadiska členenia na fyzické osoby a práv-

nické osoby a podľa výšky nedoplatku rozčlenenej do jednotlivých pásiem poskytujú údaje na-

sledujúcej tabuľky (v mil. Sk): 

 

Fyzické osoby Právnické osoby  
Pásmo Počet Nedoplatok Počet Nedoplatok 

od 1 – do 500 Sk 21 547 4 2 241 1 
nad 500 – do 1 500 Sk 14 608 14 1 350 1 

nad 1500 – do 10 tis. Sk 35 125 161 4 937 24 
nad 10 tis. – do 100 tis. Sk 25 095 786 8 463 348 

nad 100 tis- Sk – do 1 mil. Sk 7 238 2 244 8 563 3 227 
nad 1 mil. Sk – do 10 mil. Sk 1 663 4 509 4 678 14 591 

nad 10 mil. Sk – do 100 mil. Sk 154 3 622 967 24 674 
nad 100 mil. Sk – do 200 mil. Sk 4 473 48 6 578 

nad 200 mil. – do 500 mil. Sk 0 0 21 6 525 
nad 500 mil. – do 750 mil. Sk 0 0 1 637 

nad 750 mil. – do 1 mld. Sk 0 0 1 967 
nad 1 mld. Sk 0 0 4 5 617 

Spolu 105 434 11 813 31 274 63 190 
 

Uvedených 75,0 mld. Sk daňových nedoplatkov pripadá na 136 708 daňových dlžníkov. 

Za fyzické osoby je najväčšia suma nedoplatkov vykazovaná v pásme 1 až 10 mil. Sk a za práv-

nické osoby v pásme 10 až 100 mil. Sk. Priemerná výška daňového nedoplatku za fyzické osoby 

činí  112,04 Sk a za právnické osoby 2 020 528,23 Sk. 

 
 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dlžníkov podieľali na daňových 

nedoplatkoch nasledovne (v mld. Sk): 

                                                                                                       

Právna forma k 31.12.2001 k 31.12.2002 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 31,2 35,6 

Akciové spoločnosti 21,0 21,3 

Štátne podniky 1,9 1,9 

Fyzické osoby  9,8 11,0 

Družstvá 1,8 1,9 

Ostatné  2,9 3,3 

Spolu 68,6 75,0 
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Najväčšími daňovými dlžníkmi sú spoločnosti s ručením obmedzeným (35,6 mld. Sk)  

a akciové spoločnosti. Ich daňové nedoplatky 56,9 mld. Sk tvoria vyše tri štvrtiny všetkých da-

ňových nedoplatkov. 

 
Daňové nedoplatky podľa vymožiteľnosti  sa členia na nevymožiteľné daňové nedoplat-

ky, daňové pohľadávky prihlásené do konkurzného konania  a vyrovnacieho konania a vymoži-

teľné daňové nedoplatky. 

V porovnaní s rokom 2001 bol ich vývoj nasledovný (v mld. Sk): 

 
Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2001 
Stav 

k 31.12.2002 
Rozdiel 

 
Nevymožiteľné daňové nedoplatky  10,7 12,5 1,8 
Daňové pohľadávky prihlásené  
do konkurzného a vyrovnacieho konania 

 
27,7 

 
28,4 

 
0,7 

Vymožiteľné daňové nedoplatky  30,2 34,1 3,9 
Daňové nedoplatky spolu 68,6 75,0 6,4 

 
 

1.1. Nevymožiteľné daňové nedoplatky 
 

Podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave ú-

zemných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) sa 

za nevymožiteľný daňový nedoplatok považuje taký nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáha od 

daňového dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, najmenej šesť rokov po  

skončení roka, v ktorom tento nedoplatok vznikol, alebo nedoplatok, ktorého vymáhanie by 

zrejme neviedlo k výsledku, alebo ak je pravdepodobné, že  by náklady vymáhania presiahli jeho 

výťažok alebo jeho vymáhanie je spojené s veľkými ťažkosťami. O odpísaní daňového nedoplat-

ku pre nevymožiteľnosť sa daňový dlžník neupovedomuje, jeho dlh trvá ďalej, ak nie je vybratie 

dane premlčané. 

Daňové úrady evidovali k 31.12.2002  nevymožiteľné daňové nedoplatky  12,5 mld. Sk,  

z toho 2,0 mld. Sk na daniach daňovej sústavy platnej do konca roku 1992 a 10,5 mld. Sk na da-

niach daňovej sústavy platnej od roku 1993.  

 Podľa jednotlivých druhov daní stav nevymožiteľných daňových nedoplatkov bol nasle-

dovný (v mld. Sk): 

 
- dane platné do 31.12.1992        2,0     

- daň z príjmov fyzických osôb       1,2     
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- daň z príjmov právnických osôb       1,9    

- daň vyberaná zrážkou            -       

- daň z pridanej hodnoty        5,4     

- spotrebné dane         1,4   

- cestná daň               -  

- daň z dedičstva, darovania, prechodu a prevodu nehnuteľností   0,6   

 
1.2. Daňové nedoplatky prihlásené do konkurzného konania  a vyrovnacieho konania 

 
Správca dane za podmienok stanovených v zákone o správe daní z vlastného podnetu odpíše časť 

alebo celú daňovú pohľadávku prihlásenú do konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania. 

Ide o tieto prípady (na základe právoplatného uznesenia súdu): 

- o potvrdení vyrovnania, ak podľa neho dlžník splnil svoje povinnosti úplne a včas,  

- o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, 

- o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

- o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania a na základe rozhodnutia súdu o zrušení 

konkurzu z dôvodu, že majetok daňového subjektu nepostačuje na úhradu výdavkov 

a odmeny správcu konkurznej podstaty. 

 Daňové úrady evidovali k 31.12.2002 daňové nedoplatky prihlásené do konkurzného ko-

nania a vyrovnacieho konania v sume 28,4 mld. Sk, z toho na daniach 20,5 mld. Sk a na sank-

ciách 7,9 mld. Sk. Až 93,0 % z celkovej sumy týchto daňových nedoplatkov tvorili nedoplatky na 

daniach platných od 1.1.1993.  

 Podľa jednotlivých druhov daní stav daňových nedoplatkov prihlásených do konkurzného 

konania a vyrovnacieho konania bol nasledovný (v mld. Sk): 

 
- dane platné do 31.12.1992        2,0     

- daň z príjmov fyzických osôb       3,0  

- daň z príjmov právnických osôb       3,2  

- daň vyberaná zrážkou            -  

- daň z pridanej hodnoty                           13,6   

- spotrebné dane         4,5    

- cestná daň          0,2  

- daň z dedičstva, darovania, prechodu a prevodu nehnuteľností   1,9  

 Najväčší podiel (47,9 %) na celkových daňových nedoplatkoch prihlásených do konkur-

zného konania a vyrovnacieho konania pripadá na daň z pridanej hodnoty a podľa právnej formy 
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na akciové spoločnosti (15,9 mld. Sk, resp. 56,0 %) a spoločností s ručením obmedzeným (9,4 

mld. Sk, resp. 33,1 %).   

  
 

1.3. Vymožiteľné daňové nedoplatky 

Vymožiteľné daňové nedoplatky sú nedoplatky, ktoré je možné vymáhať. K 31.12.2002 do-

siahli sumu 34,1 mld. Sk, ktorú z hľadiska štruktúry tvoria (v mld. Sk):  

 
dane platné do 31.12.1992 1,0 

daň z príjmov fyzických osôb 5,8 

daň z príjmov právnických osôb 8,0 

daň vyberaná zrážkou 0,1 

daň z pridanej hodnoty       16,5 

spotrebné dane 0,9 

cestná daň 0,3 

daň z dedičstva, darovania, prechodu a prevodu nehnuteľností  1,5 

            
Z celkových vymožiteľných  nedoplatkov, ktoré sa medziročne zvýšili o 3,9 mld. Sk (naj-

viac na dani z pridanej hodnoty - o 2,2 mld. Sk) až 97,1 % tvoria nedoplatky na daniach daňovej 

sústavy platnej od roku 1993. Hlavnými príčinami vzniku daňových nedoplatkov na dani 

z pridanej hodnoty je druhotná platobná neschopnosť, nedostatočná daňová disciplína, vstup da-

ňových subjektov do konkurzov, stav hospodárskej a finančnej situácie daňových subjektov 

a v neposlednom rade súvisia s postupom daňových subjektov, kedy v reťazci platiteľov daňovú 

povinnosť priznajú, ale  neodvedú  a  ďalšie  daňové  subjekty si uplatňujú nadmerný odpočet. 

Vysoký stav daňových nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty odráža aj skutočnosť, že ide o 

najviac kontrolovanú daň, keď v roku 2002 bolo vykonaných 30 964 kontrol, pri ktorých bola 

dodatočne dorubená daň 1,6 mld. Sk a sankcie 0,8 mld. Sk.  

 
 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dlžníkov podieľali na vymoži-
teľných daňových nedoplatkoch takto: 
 
 

Právna forma mld. Sk podiel v % 
spoločnosti s ručením obmedzeným 18,0 52,8 
fyzické osoby 8,1 23,8 
akciové spoločnosti 4,2 12,3 
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štátne podniky 0,7 2,0 
družstvá 0,3 0,9 
ostatné 2,8 8,2 
Spolu 34,1 100,0 

 
1.4. Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov 

 
Na zabezpečenie úspešnosti vymáhania daňových nedoplatkov využíva daňová správa 

v súlade so zákonom o správe daní inštitút záložného práva k hnuteľnému aj nehnuteľnému ma-

jetku, ktorý umožňuje obmedziť právo daňového dlžníka disponovať s jeho majetkom, a tým 

vytvoriť predpoklad úspešnej daňovej exekúcie. V hodnotenom období bola na základe vydaných  

rozhodnutí v počte 7 485 o určení  záložného  práva  k  majetku  daňového  dlžníka  zabezpečená  

suma  5 593 026  tis. Sk, z ktorých daňové subjekty uhradili 1 680 812 tis. Sk.  Efektívnosť 

 vyššie uvedeného spôsobu zabezpečenia daňového nedoplatku dosiahla 30,1 %. 

Obdobným nástrojom je inštitút predbežného opatrenia, ktoré môže daňová správa využiť 

už v čase daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly a hlavne v prípadoch, keď už po-

čas daňovej kontroly vznikol predpoklad dorubenia dane. V sledovanom období bolo vydaných 

933 predbežných opatrení, na  základe  ktorých  bola  uhradených 89 325 tis. Sk. 

Ďalším  inštitútom  sú  zabezpečovacie  príkazy,  ktoré  daňová  správa využíva v tých  

prípadoch,  keď  má  odôvodnenú  obavu,  že  v  čase  splatnosti  dane  už  daňový subjekt  nebu-

de  mať  dostatok  peňažných  prostriedkov,  ktorými  by  ju  uhradil.  Na základe  154  zabezpe-

čovacích príkazov  vydaných  na  zabezpečenie  daňových  nedoplatkov vo výške 153 832 tis. Sk 

uhradili  daňové  subjekty 62 704 tis. Sk. Efektívnosť  tohto spôsobu  zabezpečenia  daňového  

nedoplatku  dosiahla  40,8 %. 

      Z uvedeného vyplýva, že na základe úkonov uskutočnených správcom dane na zabezpe-

čenie daňového nedoplatku uhradili daňové subjekty ešte pred začatím daňového exekučného 

konania spolu 1 832 841 tis. Sk.  

Jedným z nástrojov na zaplatenie daňového nedoplatku je výzva, ktorou daňová správa 

vyzýva daňového dlžníka aby daňový nedoplatok zaplatil. V sledovanom období  daňové úrady 

zaslali 79 999 výziev na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote na sumu 9 309 140 

tis. Sk, z čoho uhradená suma predstavovala 1 272 607 tis. Sk, čo je  13,7 % efektívnosť. 

Daňové exekučné konanie je ďalším nástrojom na vymoženie daňových nedoplatkov. 

V roku 2002 vydali daňové úrady spolu 12 159 exekučných príkazov (o 2 867 viac ako v roku 

2001), na základe ktorých vymáhali  daňové nedoplatky  5 950 147 tis. Sk (o 1 540 146 tis. Sk 
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viac ako v roku 2001). Takýmto spôsobom bolo vymožených 790 708  tis. Sk, čo predstavuje 

13,3 % efektívnosť.  

 
Okrem vymáhania daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní boli daňové ne-

doplatky znížené kompenzáciou nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty, vratiek spotreb-

ných  daní a použitím  preplatkov na jednotlivých druhoch daní na úhradu nedoplatkov, a to spo-

lu vo  výške 8 082 309 tis. Sk. 

Prehľad o počte úkonov súvisiacich so zabezpečením daňových  nedoplatkov, resp. pria-

mo aj s daňovým exekučným konaním, o výške vymáhanej i vymoženej sumy podľa jednotlivých 

druhov úkonov a v medziročnom porovnaní poskytujú nasledovné údaje (údaje o nedoplatkoch 

sú v tis. Sk): 

 

Počet úkonov Vymáhaný 
daň. nedoplatok  

Zaplatený/vymožený 
daň. nedoplatok 

 
Druh úkonu 

 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Rozhodnutie o určení zálož-
ného práva 

 
7 921 

 
7 485 

 
8 190 202 

 
5 593 026 

 
2 069 348 

 
1 680 812 

Predbežné opatrenie    895    933       –       –   146 176      89 325 

Zabezpečovací príkaz  
166 

 
   154 

 
157 006 

 
153 832 

 
    85 508 

 
     62 704 

Spolu 8 982 8 572 8 347 208 5 746 858 2 301 032 1 832 841 

DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE 
Rozhodnutie o začatí daň. 
exekučného konania 16 106 17 282 6 878 650 6 229 708      –     – 

Daňová exekučná výzva 14 147 15 617 6 339 927 5 805 333 663 824  324 774 
Daňový exekučný príkaz  na 
prikázanie: 
- zrážky zo mzdy a z iných 
  príjmov  

 
2 236 

 
2 606 

 
 200 797 

 
  409 035 

 
22 080 

 
  26 085 

- z účtu vedeného v banke   
alebo na iné peňažné pohľa-
dávky 

 
6 434 

 
8 982 

 
3 400 016 

 
4 753 577 

 
1 194 253 

 
  658 143 

- iné majetkové práva 5 4      2 394         101          101         51 
- odobratie hotových  peňazí  
a iných  vecí,  u ktorých 
nedochádza  k predaju 

 
54 

 
89 

 
   15 411 

 
   42 041 

 
     5 183 

 
  15 130 

- predaj cenných papierov 28 23    10 627   20  813          55     5 130 
- postihnutie majet. práva 
spojeného s podielom spo-
ločníka s.r.o. 

 
8 

 
5 

 
     2 174 

 
    9 723 

 
           4 

 
        52 

- predaj hnuteľných vecí 249 171   262 944   400 091    33 580   13  813 
- predaj nehnuteľností 278 279   515 638  314 766   100 947   72 304 
- predaj podniku alebo jeho 
  časti 0 0 0 0 0 0 

Spolu 39 545 45 058 17 628 578 17 985 188 2 020 027 1 115  482 
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 Celkový prehľad o sumách vymožených jednotlivými formami v roku 2002 poskytujú 

nasledujúce údaje (v tis. Sk): 

 
Zaplatená suma daňovými dlžníkmi pred daňovým exekučným  
konaním na základe úkonov správcu dane     3 105 462  
/predbežné opatrenia, zabezpečovacie príkazy, záložné práva 
 výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov/ 
  
Kompenzácia daňových nedoplatkov podľa § 63 zákona o správe daní          8 082 309  
/z nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty, z vratiek spotrebných daní, 
 z preplatkov na jednotlivých druhoch daní/ 
 
Vymožená suma v daňovom exekučnom konaní                                                1 115 482           
/daňové exekučné výzvy, daňové exekučné príkazy/ 
 
Vymožené v iných konaniach na základe prihlásenia                                           1 330 900  
pohľadávok daňových úradov /napr. v konkurznom a  
vyrovnacom konaní/ 
  
Spolu   13 634 153  

 
Okrem daňových nedoplatkov vykazovali daňové subjekty v priebehu roka aj daňové 

preplatky súvisiace najmä so spôsobom platenia preddavkov na daň. O ich výške v jednotlivých 

mesiacoch roka informujú nasledujúce údaje (kumulatívne v tis. Sk): 

 
Obdobie Výška daňového 

nedoplatku  
Výška daňového 

preplatku  
K 31.01.2002 69 953 147 15 590 810 
K 28.02.2002 70 229 145 15 180 192 
K 31.03.2002 71 345 644 19 511 122 
K 30.04.2002 71 072 510 19 019 937 
K 31.05.2002 71 154 084 14 323 630 
K 30.06.2002 71 536 562 14 938 942 
K 31.07.2002 72 139 878 13 537 705 
K 31.08.2002 72 485 636 13 297 889 
K 30.09.2002 72 652 556 13 112 292 
K 31.10.2002 73 239 202 13 082 382 
K 30.11.2002 73 732 661 13 029 515 
K 31.12.2002 75 002 715 12 801 110 

 

2. Colné nedoplatky 

 Celková výška colných nedoplatkov k 31. 12. 2002 dosiahla 6 299 398 tis. Sk, čo predsta-

vuje medziročný nárast o 163 111 tis. Sk. Najväčší podiel z nich tvoria pohľadávky voči dlžníko-

vi CALEX, a. s. Zlaté Moravce, kde celková suma colného dlhu predstavuje 2 272 679 tis. Sk. 
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Pohľadávka voči tomuto dlžníkovi (914 637 tis. Sk – istina) vznikla ešte v roku 1993. Uvedený 

dlžník vstúpil 28. 6. 2000 do konkurzu a v roku 2001 colný úrad vymeral úroky z omeškania 

v celkovej výške 1 358 042 tis. Sk. 

 Výšku colných nedoplatkov ovplyvňuje najmä: 

     - nedodržanie platobnej disciplíny dlžníkov v závere roka 2002, o čom svedčí skutočnosť, že 

suma colných nedoplatkov za samotný rok 2002 (692 919 tis. Sk) sa k 31. 1. 2003 sa znížila na 

430 308 tis. Sk,  

     - vymeranie colného dlhu, ktorý vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia – 

nezákonným dovozom liehu deklarovaného ako čistiace prostriedky. Podstatnou časťou colných 

nedoplatkov vzniknutých z tohto dôvodu bolo vymeranie spotrebnej dane z liehu a dane 

z pridanej hodnoty Colným úradom Bratislava, 

     - zintenzívnenie následných kontrol so zameraním na správnosť zaradenia tovaru a určovanie 

colnej hodnoty s dodatočným vymeraním colného dlhu. V roku 2002 bolo vykonaných 298 kon-

trolných akcií, nesprávne deklarovanie colnej hodnoty bolo zistené v 130 prípadoch, pričom roz-

diel medzi colným dlhom, ktorý mal byť vymeraný v súlade s platnými predpismi a colným 

dlhom, ktorý bol v skutočnosti vymeraný bol 176 320 tis. Sk. 

 
2.1. Vymáhanie colných nedoplatkov 

 
 Vymáhanie colných nedoplatkov uskutočňujú colné úrady podľa ustanovení Colného zá-

kona, zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 Najefektívnejší spôsob vymáhania predstavuje preúčtovanie zo zabezpečenia colného 

dlhu a preúčtovanie nadmerného odpočtu DPH.   

  Colné nedoplatky sú ťažko vymožiteľné najmä  z týchto dôvodov: 

     - nebol zabezpečený colný dlh (išlo o nezákonný dovoz tovaru), 

     - formálna existencia subjektov, ktoré v súčasnosti už nepodnikajú, ale nie sú zrušené, resp. 

vymazané z obchodného registra, 

     - majetok dlžníka je nepredajný, 

     - platobná neschopnosť úpadcov, ktorí sa dostali do konkurzu alebo sú v likvidácii, 

     - ide o zahraničné subjekty, najmä pohľadávky voči subjektom v Českej republike (pohľadáv-

ky voči ČR k 31. 12. 2002 predstavovali 122 773 tis. Sk), 
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     - nie je možné uspokojiť pohľadávku z poskytnutého zabezpečenia z dôvodu súdneho konania 

vo veci oprávnenosti vymáhania dlžných súm (napr. T-REAS, spol. s r. o. Žilina – Dopravná po-

isťovňa, a. s.) alebo z dôvodu konkurzu Dopravnej banky, a. s. Banská Bystrica.  

3. Prehľad o poskytnutých úľavách 

3.1. Povolené odklady platenia dane (cla) a povolené zaplatenie dane (cla) 

v splátkach v roku 2002 
 

Správca dane môže na základe žiadosti daňového subjektu povoliť odklad platenia dane 

(prípadne sankcie) alebo jej zaplatenie v splátkach. Takýto postup správcu dane je upravený v     

§ 59 zákona  o správe daní. Povolené odklady alebo splátky sa nezapočítavajú do daňových ne-

doplatkov, pretože daňovým nedoplatkom sa stávajú až vtedy, keď daňový subjekt nedodrží ter-

mín zaplatenia dane podľa povoleného odkladu alebo splátky. 

Rovnako colný úrad môže v zmysle  § 414 a 417 Colného zákona povoliť dlžníkovi na je-

ho žiadosť odklad platenia sumy dovoznej platby alebo zaplatenie dovoznej platby v splátkach                

za podmienky zabezpečenia colného dlhu.  Výška pohľadávok colných úradov v lehote splatnosti 

– odklad platenia sumy cla a povolenie splátok – k 31. 12. 2002 dosiahla 22 321 292 Sk.     

Prehľad o povolených odkladoch a splátkach platenia dane poskytujú nasledujúce údaje ( tis. Sk): 

 

Druh dane Odklad pla-
tenia dane 

Splátky  
dane 

daň z príjmov fyzických osôb 6 290 4 118 
daň z príjmov právnických osôb 24 379 83 589 
daň z pridanej hodnoty 224 937 55 935 
spotrebné dane 414 483 35 101 
cestná daň 36 478 
Spolu 670 125 179 221 

 

 
3.2. Prehľad o výške  odpustených daňových nedoplatkov podľa § 64 zákona o správe daní  
 

Pracovisko DR SR Počet odpustení Suma v Sk 
Bratislava 59 1 270 977 
Trnava 159 2 966 056 
Trenčín 35 1 371 113 
Nitra 92 1 109 984 
Žilina 33 1 015 520 
B. Bystrica 63 5 210 395 
Prešov 41 259 975 
Košice 69 1 104 441 
Spolu 551 14 308 461 
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3.3. Prehľad o výške povolených úľav z úroku a sankcií podľa jednotlivých druhov 
a prehľad o výške odpustených, prípadne vrátených daní, cla a dovoznej prirážky  

v Sk za rok 2002 
______________________________________________________________________________ 
Druh                                                                                Povolená úľava                                                                                  

MF SR                         DR  SR                            DÚ 
                                                                                                  CR SR                             CÚ 
Daň    
a) z dedičstva  - - 187 882 
b) z darovania - - 312 432 
c) z prevodu a prechodu                  
nehnuteľností 

24 422 632 10 355 240       5 048 821 

d) cestná daň - - - 
e) súdne poplatky        99 500 - - 
f) notárske poplatky - - - 
g) daň z pridanej hodnoty               
(odpustená CR SR, CÚ) 

- -       2 102 970 

h) daň z pridanej hodnoty              
(vrátená CR SR, CÚ) 

- -     21 288 500 

i) spotrebné dane  
    (odpustené CR SR, CÚ) 

- - 240 364 

j) spotrebné dane  
    (vrátené CR SR, CÚ) 

- -       1 152 704 

Dane spolu: 24 522 132 10 355 240     30 333 673 
    
Sankcie:    
a) pokuty - -       3 539 694 
b) penále 14 689 341 72 244 162   399 437 750 
c) zvýšenie dane -   7 918 270     21 745 643 
d) úrok (DR SR, DÚ) - -       7 198 783 
e) úrok (odpustený CR SR,CÚ) -   2 792 782       4 352 848 
f) úrok (vrátený CR SR, CÚ) -    3 485 153   92 892 
g) ERP - pokuty - -       1 009 978 
Sankcie spolu: 14 689 341 86 440 367   437 377 588 
    
Clo (odpustené)   5 381 691 -       1 410 296 
Clo (vrátené) - -     45 753 955 
Dovozná prirážka (odpustená) 14 737 004 -          267 235 
Dovozná prirážka (vrátená) - -       2 963 528 
Clo,dov. prir. spolu: 20 118 695 -     50 395 014 
    
Spolu MF SR: 59 330 168 - - 
Spolu DR SR, CR SR: - 96 795 607 - 
Spolu DÚ, CÚ: - -   518 106 275 
Celkom MF SR, DR SR, DÚ, CR 
SR, CÚ: 

     674 232 050 - - 
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Príloha č. 4:  Súhrnná správa o výsledkoch finančných kontrol 

a vnútorného auditu  za rok 2002 
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 Správa o výsledkoch finančných kontrol a vnútorného auditu za rok 2002 je vypraco-

vaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania 

finančnej kontroly a vnútorného auditu ako súčasti jednotného a komplexného systému fi-

nančného riadenia zabezpečujúceho dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami orgánu verejnej správy, ako 

aj pri iných činnostiach orgánu verejnej správy.  

 
5.1. Finančná kontrola 

 Finančná kontrola predstavuje celý súhrn činností a vykonáva sa ako predbežná, prie-

bežná a následná. 

 Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. sú orgány verejnej správy povinné vypraco-

vať ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol za predchádzajúci kalendárny rok a zaslať 

ju Ministerstvu financií SR. Za rok 2002 orgány verejnej správy predkladali ročné správy 

o výsledkoch finančných kontrol po prvýkrát. 

 
5.1.1. Hodnotenie výkonu  predbežnej a  priebežnej finančnej   kontroly 

 
Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.  predbežná finančná kontrola spočíva vo vykoná-

vaní predpísaných úkonov a postupov pred vstupom do záväzku a v etape pred úhradou vý-

davku pripravovanej finančnej operácie.  

Pre zavedenie účinného systému predbežnej finančnej kontroly je ťažiskovým ustano-

venie § 8, ktorá ukladá zodpovednosť vedúcemu orgánu verejnej správy za vytvorenie, za-

chovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia. Myslí sa ním súhrn postupov pri zod-

povednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole. 

Hlavným zmyslom predbežnej finančnej kontroly (kontroly ex ante) je overovanie prí-

slušných úkonov správcov rozpočtových kapitol, štátnych fondov, rozpočtových 

a príspevkových organizácií a iných právnych subjektov pred  realizáciou pripravovaných 

administratívnych, rozpočtových, finančných a majetkových operácií. 

Výkon predbežnej finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy za predchádzajúci 

rok bol nedostatočný a neefektívny. Príčinou je jednak nedostatočná odborná spôsobilosť za-

mestnancov, ktorí ju vykonávajú, ako aj nedostatočné finančné riadenie. Pre zabezpečenie 

vyššej úrovne prehľadnosti finančného riadenia by mali kontrolné postupy obsahovať kombi-

náciu kontrolných úkonov overenia skutočností v jednotlivých fázach pripravovanej finančnej 

operácie viacerými zamestnancami schopnými odborne posúdiť pripravovanú finančnú ope-
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ráciu z viacerých hľadísk (plánovania, rozpočtovania, legislatívno-právneho, vecne odborné-

ho, technického, účtovania a pod.) tak, aby vedúci zamestnanec, ktorý overuje a schvaľuje 

príslušnú časť operácie v konkrétnej fáze  finančnej kontroly sa uistil, že výdavok bude 

v súlade s právnymi predpismi vynaložený hospodárne a účinne.  

Účelom priebežnej finančnej kontroly (ustanovenia §10 zákona) je prispieť k vyššej 

účinnosti predbežnej finančnej kontroly. Zabezpečenie tejto formy finančnej kontroly je pod-

mienené kapacitnými možnosťami organizácie a je  problematické najmä v menších organizá-

ciách verejnej správy, kde nie sú zriadené organizačné útvary .  

Ročná správa o výsledkoch finančných kontrol bola vo väčšine prípadov vypracovaná 

neodborne a neúplne. Mnohé orgány verejnej správy, ktoré výročnú správu predložili, nezve-

rejnili v nej konkrétne zistenia,  niektoré správy  neobsahovali ani náležitosti predpísané zá-

konom a  v  mnohých prípadoch neboli uvádzané číselné vyjadrenia kontrolných zistení, roč-

ná správa často nekorešpondovala s výkazom a pod..  

 

5.1.2. Hodnotenie výkonu následnej finančnej kontroly 

Pri následných finančných kontrolách bol u všetkých typov orgánov verejnej správy 

vykázaný nasledovný počet kontrolných zistení: 

a) v oblasti čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov 
 
     - pri kontrolách vykonaných vnútorným kontrolným systémom orgánu verejnej správy 

v počte 10 813 boli kontrolné zistenia vyčíslené pri porušení rozpočtovej disciplíny sumou   

31 244 tis. Sk, pri nehospodárnom, neefektívnom a neúčinnom použití prostriedkov sumou 

197 800 tis. Sk a pri ostatných kontrolných zisteniach sumou 140 183 tis. Sk, 

     - pri kontrolách vykonaných vonkajším kontrolným systémom v počte 4 071 boli  kontrol-

né zistenia vyčíslené pri porušení rozpočtovej disciplíny sumou 1 101 883 tis. Sk, pri nehos-

podárnom, neefektívnom a neúčinnom použití prostriedkov sumou  983 559 tis. Sk a pri ostat-

ných  kontrolných zisteniach sumou 949 456 tis. Sk; 

b) v oblasti čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev 

     - pri kontrolách vykonaných vnútorným kontrolným systémom vo vnútri orgánu verejnej 

správy v počte 20 boli  kontrolné zistenia vyčíslené pri ostatných kontrolných zisteniach su-

mou 1 054 tis. Sk (porušenie rozpočtovej disciplíny ani nehospodárne, neefektívne a neúčinné 

použitie prostriedkov neboli zistené), 

     - pri kontrolách vykonaných vonkajším kontrolným systémom v počte 48 boli kontrolné 

zistenia vyčíslené pri porušení rozpočtovej disciplíny sumou 43 786 tis. Sk a pri ostatných  
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kontrolných zisteniach  sumou 24 468 tis. Sk (nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie 

prostriedkov nebolo zistené); 

c) v oblasti čerpania iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na zá-

klade medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná: 

     - pri kontrolách vykonaných vnútorným kontrolným systémom vo vnútri orgánu verejnej 

správy v počte 18 boli  kontrolné zistenia vyčíslené pri ostatných kontrolných zisteniach su-

mou 503 tis. Sk (porušenie rozpočtovej disciplíny, ani nehospodárne, neefektívne a neúčinne 

použitie prostriedkov nebolo zistené), 

     - pri kontrolách vykonaných vonkajším kontrolným systémom v počte 14 kontrolné ziste-

nia boli vyčíslené pri porušení rozpočtovej disciplíny sumou 347 tis. Sk a pri ostatných  kon-

trolných zisteniach sumou 2 412 tis. Sk (nehospodárne, neefektívne a neúčinne použitie pros-

triedkov nebolo zistené, 

Podrobnejšie údaje sú uvedené v prílohe č. 1. 

Pri kontrolách hospodárenia v  orgánoch verejnej správy vykonaných vnútornými kon-

trolnými systémami, resp. sekciou kontroly Ministerstva financií boli zistené v jednotlivých 

kontrolovaných subjektoch nasledovné nedostatky: 

 
1. Porušenie zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Občianske združenie EURAGE – 

Zväz staršej generácie Európy Bratislava,  Občianske združenie „Únia vojnou zdravotne pos-

tihnutých Bratislava“ - pri použití a zúčtovaní dotácie.  

Ministerstvo školstva SR: V rámci vnútornej kontroly  zistilo porušenie rozpočtovej 

disciplíny v sume 1 859 281,- Sk,  pretože príspevok na program PISA 2001 ktorý nebol oso-

bitne určený v štátnom rozpočte, bol neoprávnene uhradený z účtu na dofinancovanie prog-

ramov. Ďalej na tento účet neboli odvedené finančné prostriedky vo výške 3 889 685,- Sk.  

 Pri kontrole čerpania účelovo pridelených prevádzkových a mzdových prostriedkov na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity došlo k porušeniu zákona 

o rozpočtových pravidlách nedodržaním podmienok, za ktorých boli rozpočtové prostriedky 

poskytnuté, a to v súvislosti s riešením výskumných úloh v kategórii bežných výdavkov vo 

výške celkom 87 331,- Sk. Použitím prostriedkov pridelených na riešenie jednotlivých projek-

tov boli vynaložené prostriedky na úhradu výdavkov zahraničných pracovných ciest bez plat-



 

 134 

ných cestovných príkazov, čím bola porušená rozpočtová disciplína vo výške celkom         

124 540,- Sk. 

 MŠ SR vykonalo kontroly aj v UCM Trnava, rektorát a FMK so zameraním na orga-

nizačné a právne zabezpečenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia v pobočke Michalovce. 

Kontrolou bolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov a s tým súvisiace poru-

šenie § 47 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách v UCM v Trnave v čiastke 66 000,- Sk a 

v Centre celoživotného vzdelávania 691 400,- Sk. 

Kontrolou v TU Trenčín boli neoprávnene čerpané prostriedky štátneho rozpočtu vo 

výške 3 381 212,- Sk v dôsledku neoprávnene vyplateného nájomného 15 700,- Sk, úhrady 

nedovoleného preddavku 90 000,- Sk, neoprávneného zadržania prostriedkov štátneho rozpo-

čtu 394 011,- Sk, neoprávneného zápočtu záväzkov 499 500,- Sk a prekročenia záväzného 

limitu čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „mzdy“ v čiastke  2 382 000,- Sk. 

V organizácii tiež došlo k nehospodárnemu čerpaniu prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 10 

ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách) v sume 814 604,- Sk v dôsledku  vyplatených prí-

platkov za zastupovanie a odmien. 

Na  rektoráte ÚPJŠ v Košiciach a jej fakultách boli kontroly zamerané na hospodáre-

nie a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európ-

skych spoločenstiev. Bolo zistené neoprávnené čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu vo 

výške 5 502 550,- Sk, a to v dôsledku neoprávneného zadržania finančných prostriedkov a 

neoprávnenej úhrady faktúr. 

Ministerstvo hospodárstva SR: Kontroly boli zamerané na oblasť prideľovania pros-

triedkov z rozpočtovej kapitoly MH SR organizáciám na ochranu spotrebiteľa, zabezpečova-

nie efektívnosti ich využívania, dodržiavania zákonných a zmluvných podmienok pri ich pos-

kytovaní a využívaní a boli vykonané v sekcii ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb minis-

terstva a v troch vybraných spotrebiteľských organizáciách, ktorým bol poskytnutý príspevok 

(Združenie slovenských spotrebiteľov Bratislava, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slo-

venska Stará Ľubovňa a Miestny klub ochrany spotrebiteľa Petržalka).  

 Celkove boli za roky 2001-2002 pridelené týmto organizáciám 3 000 000,- Sk. Kon-

trolou bolo zistené, že MH SR nezverejňovalo všeobecne dostupným spôsobom informácie 

o možnosti uchádzať sa o štátnu dotáciu na podporu projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa 

a spôsob prideľovania dotácií nebol objektivizovaný a preukazný. Neboli vymedzené pôsob-

nosti, ani určené postupy a kritériá pre ich prideľovanie, ktoré bolo zdĺhavé a negatívne 

ovplyvňovalo efektívnosť ich využitia i realizáciu projektov. Kontrola tiež zistila, že zmluvy 
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medzi MH SR a prijímateľmi štátnej dotácie neobsahovali dostatočné záruky pre účelové vy-

užitie účelových prostriedkov, resp. pre ich vrátenie v prípade ich neoprávneného použitia.   

  Ministerstvo zdravotníctva SR: Kontrolou v Slovenskom ústave srdcových a cievnych 

chorôb Bratislava bolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov 3 999 348,- Sk 

poskytnutím preddavku v rozpore s § 10 ods. 5 písm. d)  zákona o rozpočtových pravidlách 

a penále predstavuje  5 919 035,- Sk. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Bratislava: Bolo  zistené  nedodržanie  účelo-

vosti  použitia finančných prostriedkov  z titulu neoverenia opodstatnenosti čerpania finanč-

ných prostriedkov riešiteľom štátnej objednávky, čím  došlo  k  porušeniu  rozpočtovej  dis-

ciplíny  v sume 197 000,- Sk. 

Krajský úrad v Košiciach: Pri kontrole poskytovania preddavkov na obstaranie hmot-

ného a nehmotného majetku bolo zistené nedodržanie ustanovení Výnosu MF SR č. 

41159/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách 

a kde je vymedzená výška poskytovaných preddavkov,  v týchto kontrolovaných subjektoch: 

       Špeciálna základná škola v Moldave nad Bodvou     19 500,- Sk 

       Špeciálna základná škola v Spišskej Novej Vsi              157 300,- Sk 

       Špeciálna základná škola internátna v Rožňave     27 674,- Sk 

       Reedukačný domov pre deti a mládež v Košiciach      15 000,- Sk. 

Ďalej bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny súvisiace: 

     - so zadržaním prostriedkov štátneho rozpočtu v Špeciálnych základných školách 

v Krompachoch a  Košiciach a  v Liečebnom výchovnom sanatóriu v Krompachoch vo výške 

celkom 178 435,- Sk a v Reedukačnom domove pre deti a mládež v Košiciach vo výške cel-

kom 106 351,- Sk; 

     - so spôsobom financovania pri obstaraní resp. technickom zhodnotení majetku, ktoré spo-

čívalo v neoprávnenom použití bežných výdavkov namiesto kapitálových výdavkov 

v Špeciálnej základnej škole v Spišskej Novej Vsi, v Reedukačnom domove pre deti a mládež 

v Košiciach v celkovej výške 229 822,- Sk; 

     - s úhradou faktúr za práce a služby, ktoré v skutočnosti neboli vykonané, a to v Detskom 

domove Koromľa, v Špeciálnej základnej škole v Košiciach a v Liečebno-výchovnom sanató-

riu v Košiciach – v Barci v celkovej výške 68 436,- Sk; 

     - s neoprávneným prevodom prostriedkov na účet cudzích prostriedkov vo výške celkom 

287 133,- Sk v Reedukačnom domove pre deti a mládež v Košiciach. Tieto prostriedky 

v nasledujúcom rozpočtovom roku boli neoprávnene použité na úhradu dodávateľských faktúr 

za poskytnuté služby. 



 

 136 

Krajský úrad v Banskej Bystrici: V  Detskom domove Banská Bystrica boli faktúry 

v celkovej výške 95 000,- Sk uhradené pred dňom ich vystavenia. 

  Ministerstvo obrany SR: Vnútorným kontrolným systémom bolo zistené, že v 14 prí-

padoch došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny vo výške celkom 6 655 500,- Sk, ktoré spo-

čívalo v neoprávnene poskytnutom preddavku  vo výške 5 999 000,- Sk Veliteľstvom vzduš-

ných síl GŠ OS SR Zvolen, pri obstaraní motorových vozidiel zn. Mercedes pre potreby čes-

ko-slovenskej jednotky pôsobiacej v rámci KFOR v Kosove.  

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže: Kontrolou v Ústave na vý-

kon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou bolo zistené použitie prostriedkov ŠR na 

iné účely ako boli určené (financovanie rekonštrukcie nehnuteľného majetku), čím došlo 

k porušeniu rozpočtovej disciplíny vo výške celkom 575 086,- Sk.  

Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava: Následná finančná kontrola 

v Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra zistila, že organizácia 

v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách financovala z bežných výdavkov časť ná-

kladov týkajúcich sa realizácie stavby „Plynová kotolňa ÚŠK VBL Nitra“ v úhrnnej hodnote 

602 000,- Sk.  

 Ministerstvo financií SR: Sekcia kontrolná MF SR vykonala kontrolu dodržiavania 

podmienok nepriamej formy štátnej pomoci poskytnutej ministerstvom v zmysle ustanovenia 

§ 19  zákona 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v spoločnosti s r.o. TEXICOM  RTZ Ružombe-

rok. Kontrolou bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny v nedodržaní podmienok pos-

kytnutej štátnej pomoci vo výške 20 666 360,- Sk a penále vyčíslené vo výške 13 309 135,- 

Sk.  

  Ministerstvo vnútra SR: V sekcii verejnej správy bola vykonaná následná finančná 

kontrola v oblasti správnosti použitia prostriedkov ŠR určených na financovanie volieb do 

VÚC v roku 2001. Nesprávne boli uhradené výdavky vo výške 42 000 000,- Sk z bežných 

výdavkov, ďalej bola, nesprávne uzatvorená kúpna zmluva ako čiastková vo výške celkom    

2 875 383,- Sk, nedodržanie termínov určených pre vrátenie nevyčerpaných prostriedkov úče-

lovo určených a taktiež bol zistený nesúlad predpisu súvisiaci s poskytovaním cestovných 

náhrad týkajúcich sa okresných a krajských úradov v sume celkom 2 057 165,- Sk.  

Ministerstvo spravodlivosti SR: Krajský súd v Nitre v rámci následnej finančnej kon-

troly na Okresnom súde v Šali zistil neoprávnené používanie služobného motorového vozidla 

predsedom OS Šaľa, keď pri jazdách v rozsahu 5 162 km nebol vykázaný dôvodný účel jazdy, 

používanie služobného mobilného telefónu predsedom súdu bez oprávnenia, pričom menova-

ný pretelefonoval mobilnou linkou 35 363,- Sk. V oboch prípadoch bola porušená Inštrukcia 
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MS SR č. 65/00 – o správe a ochrane majetku štátu. Ďalej bolo zistené, že predseda súdu na 

základe nepodložených dokladov dal príkaz vyplatiť súkromnému podnikateľovi za nevyko-

nané stavebné práce na budove súdu sumu   107 470,- Sk. 

Ministerstvo kultúry SR: Vykonalo následnú finančnú kontrolu použitia kapitálových 

transferov v Slovenskom národnom múzeu Bratislava týkajúcich sa rekonštrukcie kúrie na 

Žižkovej ulici. Organizácia použila finančné prostriedky aj na práce, ktoré v rozpočte neboli 

zahrnuté (oprava elektroinštalácie 430 615,- Sk, vypracovanie projektovej dokumentácie 

(vzduchotechnika) 38 500,- Sk, vypracovanie projektovej dokumentácie (klimatizácia) 49 

500,- Sk), čím došlo k neoprávnenému použitiu prostriedkov ŠR a k porušeniu rozpočtovej 

disciplíny vo výške celkom 518 615,- Sk. 

 Ďalej kontrolovaný subjekt nechal na požiadanie kontrolnej skupiny MK SR porovnať 

výšku cien firmy DRAFT (dodávateľ stavby) s cenami uvedenými v cenníku CENKROS, 

ktoré sa na trhu stavebných prác považujú za obvyklé ceny. Z tohto porovnania vyplynulo, že 

rozpočet firmy DRAFT v položkách HSV a PSV bol o 8 606 823,- Sk vyšší oproti rozpočtu 

podľa cenníka CENKROS. Navyše po prepočte zhotoviteľom fakturovaných prác v rokoch 

2000 a 2001 na obvyklé cenníkové ceny cenníka CENKROS sa zistilo, že oproti sumám, kto-

ré firma DRAFT fakturovala boli sumy kalkulované podľa cenníkových cien uvedených sta-

vebných prác nižšie o 5 623 734,- Sk. Kontrolovaný subjekt takto nesprávne vystavené faktú-

ry uhradil, čím neoprávnene použil prostriedky štátneho rozpočtu. Ďalej bolo zistené, že ku 

dňu 30.9.1999, kedy kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu rozostavanej stavby a zistil, 

že v rokoch 1997 a 1998 uhradil firme STAR a.s. stavebné práce v sume 2 558 048,- Sk iba 

na základe faktúr, avšak ako sa zistilo, neboli tieto práce v skutočnosti realizované. Časť dlhu 

v sume 1 190 353,- Sk prevzala firma DRAFT a uhradila na fondový účet kontrolovaného 

subjektu. Aj keď zostatok dlhu v sume 886 695,- Sk dodávateľ uznal dňa 18.4.2000, kontro-

lovaný subjekt ho do času kontroly nevymáhal.    

 Pri kontrole v štátnej rozpočtovej organizácii MK SR v Medzinárodnom dome umenia 

pre deti BIBIANA so sídlom v Bratislave sa zistilo, že kontrolovaný subjekt nedočerpal 

v roku 2001 účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 451 218,- Sk,  pričom 

v rozpore s ustanovením § 14 ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách nevykonal vo 

svojom rozpočte viazanie týchto rozpočtových prostriedkov. 

 Ďalej pri kontrole pohybu finančných prostriedkov  na účte organizácie v rokoch 

2001-2002 sa zistilo, že kontrolovaný subjekt prijal peňažné prostriedky zo zahraničia (spolu 

v sume 107 775 USD a 500 000 JPY), ktoré viedol na samostatnom účte a z ktorého priamo 
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uhrádzal svoje výdavky. Pohyb týchto prostriedkov nezahrnul do svojho rozpočtu a ani ich 

neviedol  vo svojom účtovníctve.  

Pri kontrole v Združení inteligencie Rómov na Slovensku so sídlom v Bratislave bolo 

zistené, že uvedené združenie z poskytnutej dotácie vo výške 300 000,- Sk použilo do 

31.12.2000 len čiastku 59 549,- Sk pričom nevyčerpané prostriedky v sume 240 455,- Sk ne-

odviedlo na účet ministerstva, ale ich ďalej čerpalo v roku 2001, čím tieto neoprávnene zadr-

žalo a neoprávnene použilo v ďalšom rozpočtovom roku. 

 V  Spolku Moravanov na Slovensku so sídlom v Nitre bolo zistené, že pri účelovo 

viazanému finančnom príspevku v sume 600 000,- Sk, kontrolovaný subjekt predložil doklady 

o použití 419 469,- Sk. Rozdiel vo výške 180 530,- Sk nevyúčtoval a ani nevrátil na účet mi-

nisterstva.  

  V spol. s r.o. MOSTY Bratislava, ktorej bola poskytnutá suma 100 000,- Sk určená na 

financovanie česko-slovenského týždenníka MOSTY, prostriedky v sume 99 929,- Sk boli 

použité až v januári 2002 a nie do 31.12.2001 ako určovali podmienky zmluvy.  

 
2. Porušenie zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Ministerstvo vnútra SR: Nedostatky v procese verejného obstarávania rezorte boli zis-

tené na Úrade informatiky a telekomunikácii MV SR pri predmete obstarávania „videokamery 

pre dopravnú políciu“, v Prezídiu policajného zboru obstarávateľ vykonal prieskum trhu na 

nákup žehličiek a žehliacich dosiek, avšak nakúpil od víťaznej spoločnosti iné druhy ako boli 

vyhodnotené, vo Všeobecnej sekcii MV SR  nedostatky pri predmete obstarávania “Rekon-

štrukcia objektu HO PZ“, v sekcii Justičnej polície PZ Bratislava pri predmete „nákup makro-

skopov pre forézne účely“ a v Krajskom riaditeľstve PZ v Trenčíne kontrola priebehu verejnej 

súťaže na „nákup pneumatík, vzdušníc a ventilov“.  

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava: Vnútorným kon-

trolným systémom bolo zistené, že pri rokovacom konaní a predmete obstarávania týkajúceho 

sa „nákupu mikroskopov OLYMPUS s príslušenstvom BX 61, digitálnej kamery DP 50 

DOCUSIS“ v sume 5 543 283,- Sk v zápisnici z hodnotenia nebola uvedená ponúknutá cena 

(táto cena je len v cenovej ponuke pri rokovacom konaní nákupu laboratórnych prístrojov) 

a taktiež nebolo uvedené poradie úspešnosti jednotlivých ponúk s ich odôvodnením, ďalej ich 

umiestnenie pri rokovacích konaniach a výsledok rokovania nebol zverejnený vo Vestníku. 
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Ministerstvo zdravotníctva SR: Kontrolou vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zame-

ranou na dodržiavanie ustanovení zákona č. 263/1999 Z. z. pri výbere dodávateľa na kom-

plexný informačný systém bolo zistené závažné porušenie zákona v prípade výberu dodávate-

ľa na zdravotný poisťovací subsystém v hodnote 214 000 000,- Sk a pri uzatváraní zmluvy na 

implementáciu informačného systému v hodnote 16 000 000,- Sk. Zmluva o dielo na dodáv-

ku, vývoj, customizáciu aplikačného programového vybavenia na sumu 214 000 000,- Sk bola 

uzatvorená ako nevýhodná pre poisťovňu. Riaditeľ poisťovne uzatvorením zmluvy nezabez-

pečil primeranú ochranu údajov poisťovne. Použitá forma „rokovacie konanie bez zverejne-

nia“ nebola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko obstarávateľ nebol 

v časovej tiesni. Zmluva o dodávke transformačného programu „Operations Excellenee Infus-

sion“ bola uzatvorená na základe priameho zadania, čím došlo k porušeniu zákona o verejnom 

obstarávaní. V dôsledku uvedeného prostriedky, ktoré boli vyplatené v sume 8 800 000,- Sk 

boli použité neoprávnene.  

 V Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave bolo zistené, že 

nakupoval diagnostiká bez verejného obstarávania v cene vyššej ako pripúšťa zákon, t.j.     

500 000,- Sk  

Kontrolou v Dopravnej zdravotnej službe Košice bolo zistené porušenie zákona 

o verejnom obstarávaní pri realizácii stavby „Nadstavba garáží“.  

Kontrolná skupina MZ SR vo Fakultnej nemocnici Košice zistila, že pri obstarávaní 

oxygenerátorov zakupovaných z prostriedkov určených na kardiovaskulárny program realizo-

vala výber dodávateľa v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní formou rokovacieho 

konania bez predchádzajúceho súhlasu MZ SR.  

Ministerstvo kultúry SR: Pri kontrole správnosti úhrady kapitálových výdavkov 

v Štátnej opere v Banskej Bystrici sa zistilo nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 

pri obstaraní zvukového zariadenia, pri obstarávaní inovácie informačného systému a pod..  

 
3. Porušenie pravidiel, predpisov a postupov v oblasti finančnej pomoci 

Európskej únie pri programe PHARE 

 
Ministerstvo financií SR vykonalo na Úrade vlády SR následnú finančnú kontrolu 

hospodárenia, dodržiavania pravidiel, predpisov a postupov poskytovania finančnej pomoci 

EU, správnosti  a opodstatnenosti financovania projektu SR č. 9905.02 – Program tolerancie 

k menšinám. Kontrolou bolo zistené nesprávne použitie prostriedkov vo výške 55 078,- Sk 

(duplicitne uhradené nájomné a záloha, nesprávne vyplatený honorár krátkodobého experta, 
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ako aj nesprávna výška preplateného nájomného). Ďalej bolo zistené, že majetok v sume               

130 305,- Sk získaný z PHARE, bol nesprávne zaúčtovaný „ako vlastný majetok“ (Nadácia 

Sándora Máraiho v Dunajskej Strede). Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný účtovný 

rozvrh a neviedol register investičného majetku v súlade s Manuálom DIS.  

 
4. Porušenie zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť 

v znení neskorších predpisov (Nariadenie vlády č. 249/1992 Zb. ) 

 
Krajský úrad v Košiciach zistil, že pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried 

a platových stupňov v Špeciálnych základných školách v Košiciach, v Moldave nad Bodvou, 

v Spišskej Novej Vsi, v Sečovciach, v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach, 

v Reedukačnom domove pre deti a mládež v Košiciach a v Detskom domove v Koromli nebo-

li dodržané stanovené podmienky vzdelania, dĺžka započítateľnej praxe, druh vykonávanej 

praxe, čím došlo k neoprávnenému použitiu rozpočtových prostriedkov v celkovej výške     

128 004,- Sk.  

Krajský úrad v Banskej Bystrici zistil na Okresných úradoch Revúca, Detva, Krupina, 

Žarnovica, Brezno, že zaťažili rozpočet nasledujúceho roka výdavkami roka predchádzajúce-

ho, a to v oblastiach miezd, poistného a tovarov a služieb. Tým došlo k nehospodárnemu 

a neefektívnemu použitiu finančných prostriedkov, nakoľko okresné úrady okrem nárokova-

teľných zložiek platu vyplácali zamestnancom osobné príplatky, odmeny a mimoriadne od-

meny napriek nedostatočnému krytiu v rozpočte. 

Kontrolné orgány ďalej zistili, že Okresné úrady Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, 

Revúca, Žarnovica, Žiar nad Hronom, SOU Brezno, Detský domov Banská Bystrica   neodô-

vodnene vyplácali preddavky na mzdy v  celkovej sume 55 038,- Sk mimo určených termí-

nov. Taktiež boli zistené nedostatky týkajúce sa správnosti platového zaradenia zamestnancov 

do platových tried vo výške celkom 5 298,- Sk, pracovný úväzok nebol odpracovaný v plnom 

rozsahu, dohody o pracovnej činnosti, resp. o vykonaní práce boli identické s pracovnými 

náplňami, čím došlo k celkovým preplatkom vo výške  22 700,- Sk. 

 Krajský úrad v Nitre svojimi kontrolnými orgánmi v Detskom domove Štúrovo zistil, 

že došlo k vyplateniu vyššieho osobného príplatku vo výške celkom 13 500,- Sk a ďalej 

k neoprávnenému zaradeniu zamestnancov do platových tried a stupňov vo výške celkom   

139 840,- Sk. 

 Pri kontrole správnosti odmeňovania v Štátnej opere v Banskej Bystrici vykonanej 

kontrolou MK SR sa zistilo, že kontrolovaný subjekt, ktorý je štátnou príspevkovou organizá-
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ciou, odmeňoval svojich zamestnancov v kontrolovanom období podľa zákona č. 1/1992 Zb. 

o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpi-

sov a nie podľa zákona č. 143/1992 Zb. napriek tomu, že zákon o mzde bolo možné uplatňo-

vať vo vybraných príspevkových organizáciách už od 1.1.1996, avšak len na základe rozhod-

nutia ústredného orgánu - v tomto prípade MK SR po predchádzajúcom súhlase MPSVR  SR 

a MF SR.  

 
5. Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie prostriedkov štátneho rozpočtu 

 
Národný úrad práce v rámci následnej finančnej kontroly vykonanej vo vnútri NÚP zame-

ranej na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu zistil 

nedostatky v celkovej výške 80 000,- Sk. Ostatné zistenia NÚP na okresných úradoch práce 

boli v celkovej výške 9 053 000,- Sk  

 
6. Výsledky kontrol Správ finančnej kontroly 

 
 Odbor finančnej kontroly SFK Košice celkove vykonal 282 následných finančných 

kontrol, z čoho 281 bolo zameraných na prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych fondov a 1 

na  prostriedky Európskych spoločenstiev. Kontroly  boli zamerané  predovšetkým na: 

     - súlad úhrad výdavkov, ku ktorým sa rozpočtová organizácia zaviazala v r. 2001 

s výdavkami rozpočtovanými v roku 2001 vrátane schválených úprav (7 odborných učilísk 

a Okresný úrad Humenné), 

     - použitie účelových dotácií zo štátneho rozpočtu do PPoK a splnenie podmienok pre pos-

kytnutie dotácií RO MP SR (108 poľnohospodárskych a roľníckych družstiev, rôzne AGRO 

organizácie a pod.), 

     - preverovanie dotácií na mestskú verejnú dopravu (mestá Košice a Prešov), 

     - použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon samosprávnych funkcií obcí 

a uplatňovania príslušných ustanovení (4 obce), 

     - nakladanie s majetkom štátu a uplatňovanie príslušných ustanovení (OU Sobrance), 

     - realizáciu projektu Rekonštrukcie plochých striech a projektu plynofikácie ZŽ a SŠ (Ok-

resný úrad Stropkov a 27 škôl – stredné a základné), 

     - použitie prostriedkov z rezervy vlády (14 okresných úradov), 

     - uskutočnené podania (17 orgánov verejnej správy), 

     - uskutočnené na základe dožiadania Ministerstva financií SR (12 organizácií), 

     - uskutočnené na základe dožiadania iných orgánov (52 organizácií), 

     - plnenie prijatých opatrení (2 organizácie). 



 

 142 

Celkove bolo zistené  porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 99 453 tis. Sk, z toho    

3 003 tis. Sk v rozpočtových organizáciách a 96 450 tis. Sk v príspevkových a ostatných or-

ganizáciách, ako aj ostatné zistenia (napr. nesprávne použitie prostriedkov, nehospodárne vy-

užívanie prostriedkov štátneho rozpočtu) v  sume 31 216 tis. Sk, ktoré sa vyskytli 

v príspevkových a iných organizáciách. Z uvedených porušení rozpočtovej disciplíny bolo 

jednotlivým preverovaným subjektom vyčíslené penále 116 426 tis. Sk. 

 Na ilustráciu možno uviesť prehľad najväčších porušení rozpočtovej disciplíny: 

 
Organizácia Suma zistenia v tis. 

Sk 
Penále 

v tis. Sk 
GALAFRUIT & Co, s.r.o. Malá Tŕňa 75 093 2 258 
UPJŠ v Košiciach 12 452 6 952 
MFK Lokomotíva VTJ Spišská Nová ves (v likvid.) 9 021 6 014 
Mesto Košice 7 605 5 060 
Školský majetok pri SPŠ Medzilaborce 7 390 3 609 
FARM a.s. Michalovce 7 164 3 927 
Nemocnica s poliklinikou Bardejov 5 561 3 407 
AGRO družstvo Marhaň 5 419 2 489 
Mesto Giraltovce 4 845 3 230 
Fakultná nemocnica L.Pasteura Košice 3 584 963 
POD Vechec 3 242 1 081 
SOU energetické Veľké Kapušany 2 334 1 553 
PD Čingov Smižany 2 176 1 165 
Agrodružstvo Osikov 2 119 1 159 
APEX spol. s r.o. Rožňava 2 100 1 400 
AGRONOVA Brezovica 2 074 1 219 

 
 Odbor finančnej kontroly SFK Zvolen celkove  vykonal 252 následných finančných 

kontrol, z toho 15 v obciach, 51 v rozpočtových organizáciách, 141 u iných právnických osôb 

a 45 u fyzických osôb) s obdobným zameraním ako v Košiciach. 

Kontrolné zistenia sa koncentrujú do porušenia rozpočtovej disciplíny (celkom 72 486 

tis. Sk), nehospodárneho použitie finančných prostriedkov (3 478 tis. Sk) a ostatných zistení 

(napr. porušenie zákona o účtovníctve – nezaúčtovanie alebo nesprávne účtovanie, neúplnosť 

dokladov, nesprávne zaraďovanie majetku, porušenie zákona o správe majetku štátu, nedos-

tatky v oblasti inventarizácie, porušenie zákona o sociálnom fonde a pod.) – v sume 714 427 

tis. Sk. 

Na základe uvedených zistení bolo kontrolovaným subjektom uložené penále v sume 

42 543 tis. Sk. V niektorých prípadoch bolo podané oznámenie podozrenia z trestnej činnosti 

orgánom činným v trestnom konaní v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z.z. 

(CLEAR, s.r.o. Revúca, PÍPRODUKT, s.r.o. Tornaľa, AGROSEB PD Sebechleby, Vinohrad-

nícke a ovocinárske družstvo VITIS Veľký Krtíš, Agromal, s.r.o. Málinec, ZŠ, ul. Hurbanova 
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Martin, Agrodružstvo OLOVÁRY, AGROSEV, s.r.o., Detva, Mesto Detva, AGROHEĽP, 

s.r.o. Heľpa). 

Išlo predovšetkým o nedodržanie zmluvných podmienok poskytnutia finančných pros-

triedkov a postupu zúčtovania poskytnutej dotácie, neoprávnené použitie finančných pros-

triedkov zo štátneho rozpočtu, nepreukázanie opodstatnenosti čerpania dotácie, nepoužitie na 

priamu úhradu časti preinvestovaných nákladov, nepredloženie dokladov k vnútropodni-

kovým faktúram, ktorými by bolo možné overiť oprávnenosť čerpania dotácie, zúčtovanie 

investičnej dotácie aktiváciou bez účtovného dokladu a vecnej podloženosti ako fiktívnu po-

ložku a pod. 

Odbor finančnej kontroly SFK Bratislava  celkove vykonal 777 následných finančných 

kontrol, z toho 8 v obciach, 8 v rozpočtových organizáciách, 8 v príspevkových organizá-

ciách, 433 u iných právnických osôb a 320 u fyzických osôb. Ich zameranie bolo obdobné ako 

v Košiciach.  

Bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 71 008 tis. Sk, za čo bolo ulože-

né penále 30 875 tis. Sk. Najčastejšie išlo o: 

     - používanie prostriedkov v rozpore s účelovým určením, 

     - nedodržanie podmienok pri použití dotácií, 

     - zadržanie nepoužitých prostriedkov štátneho rozpočtu, 

     - poskytovanie preddavkov v rozpore s platnými predpismi, 

pričom výsledky následnej finančnej kontroly v subjektoch SANOSA, spol. s r.o. Bratislava a 

Ľudovít Deák – súkromne hospodáriaci roľník Andovce boli odstúpené orgánom činným 

v trestnom konaní. 

 
5.2. Vnútorný audit 

 
Vykonávanie vnútorného auditu je novým prvkom v zákonom definovanom  systéme 

verejnej vnútornej finančnej kontroly. Vnútorný audit je nezávislá, objektívna hodnotiaca a 

konzultačná činnosť, ktorej cieľom je napomáhať plneniu úloh auditovaného subjektu hodno-

tením finančného riadenia a rizík vyplývajúcich z jeho činnosti. Auditovaným subjektom je 

podľa zákona ústredný orgán, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ku ktorej 

vykonáva ústredný orgán zriaďovateľskú funkciu. 

Na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich                    

s implementáciou práva EÚ prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 702/2001. Ďalším 

svojím uznesením č. 1154/2001 k "Prioritným úlohám Slovenskej republiky vyplývajúcim z 

Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Eu-
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rópskej únii" uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

zabezpečiť do 1. januára 2002 vytvorenie jednotiek vnútorného auditu a do 31. marca 2002  

ich personálne zabezpečenie. V priebehu roku 2002 túto úlohu splnilo 11 ústredných orgánov 

štátnej správy a k 31. decembru 2002 bolo vymenovaných 15 vnútorných audítorov. 
 
5.2.2. Rozsah plánovaných  a vykonaných vnútorných auditov v roku 2002 

 
Pri zostavovaní ročných plánov vnútorného auditu, v ktorých bolo naplánovaných cel-

kom 38 vnútorných auditov, vychádzali vnútorní audítori zo stanovených priorít vlády SR, 

 strategických plánov vnútorného auditu a s prihliadnutím  na návrhy vedúcich ústredných 

orgánov. Plány vypracovali aj na základe objektívneho hodnotenia rizík vyplývajúcich 

z činnosti jednotlivých auditovaných subjektov a tiež s prihliadnutím na rozsah svojich akti-

vít.  

Okrem samotného výkonu vnútorného auditu sa plánovali aj iné aktivity, napríklad 

vzdelávanie vnútorných audítorov a v prípade Ministerstva financií SR aj vykonávanie audi-

tov, o ktoré požiadali ústredné orgány štátnej správy podľa § 27 ods. 2 zákona, t. j. 

v prípadoch, ak je to odôvodnené hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vykonávania 

vnútorného auditu. Medzi neplánované aktivity patrili mimoriadne pracovné stretnutia vnú-

torných audítorov so zástupcami Európskej komisie, pracovné stretnutia vnútorných audítorov 

jednotlivých ústredných orgánov a školenia, ktoré významnou mierou napomohli k zvyšova-

niu odbornosti vnútorných audítorov  a kvality vykonaných vnútorných auditov. 

Celkovo sa v roku 2002 vykonalo 26 vnútorných auditov, jeden začatý bude ukončený 

v roku 2003. Oproti plánovanému počtu je to o 11 vnútorných auditov menej, čo súvisí 

s nenaplnením voľných štátnozamestnaneckých miest  vnútorných audítorov, ktoré sa nepoda-

rili obsadiť uskutočnenými výberovými konaniami. Plánované audity, ktoré sa nevykonali v 

roku 2002 boli presunuté do ročných plánov činnosti vnútorných audítorov na rok 2003.  

Vnútorní audítori navrhli spolu 181 odporúčaní, z ktorých bolo 143 zohľadnených a 38 

nezohľadnených (z dôvodu nezačatia realizácie navrhnutých odporúčaní, neukončenia ich 

realizácie, prípadne odmietnutia navrhnutých odporúčaní). Prehľad je uvedený v prílohe č.2. 

V súlade s § 33 zákona sa v priebehu roka 2002 použili pri výkone vnútorného auditu:  

a) základné typy:    finančný audit  4 

audit zhody   7 

systémový audit  6 

audit výkonnosti  1 

b) kombinácia základných typov             8 
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V roku 2002 nebol vykonaný žiadny vnútorný audit informačných systémov, čo pred-

stavuje po prvom roku zavádzania vnútorného auditu v orgánoch verejnej správy a taktiež  

v dobe moderných informačných technológií, závažné negatívum. Keďže tento typ auditu si 

vyžaduje užšiu odbornú špecializáciu vnútorných audítorov, je nevyhnutné zamerať sa na 

získanie a odborné vzdelávanie vnútorných audítorov na jeho výkon.  

Nedostatky, ktoré boli pri auditoch zistené, sa dajú zovšeobecniť do nasledovných ob-
lastí: 

- oblasť finančného riadenia a úrovne finančného manažmentu 
- fluktuácia zamestnancov 

- nedostatočná odborná prax zamestnancov 

- nevyhovujúca organizačná štruktúra a organizačný poriadok 

- neúplná evidencia uzatvorených zmlúv 

-  oblasť kontrolných mechanizmov 
- absencia komplexného riešenia systému predbežnej a priebežnej finančnej kontroly alebo 

nevykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 

502/2001 Z. z. 

- formálne vykonávanie vnútornej kontroly 

-  oblasť účtovníctva a rozpočtu 

- nedostatky v inventarizácii majetku a záväzkov 

- nevysporiadané inventarizačné rozdiely 

- nedostatočné vymáhanie pohľadávok 

- neodvádzanie prostriedkov na príjmový účet ŠR 

- nezapracovanie rozpočtových opatrení do rozpočtu a nesprávne zostavené výkazy o roz-

počte 

- neúplne vedená evidencia  rozpočtových opatrení 

- nerovnomernosť v čerpaní rozpočtových prostriedkov v priebehu rozpočtového roka 

- nečerpanie účelovo vyčlenených prostriedkov 

- súlad interných právnych aktov so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

- nedoriešené postupy pre obeh účtovných dokladov 

- nedodržanie postupov pre verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb 

- nesúlad alebo absencia smernice o vykonávaní finančnej kontroly podľa zákona  č. 

502/2001 Z .z. 

- nesúlad interných právnych aktov v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy. 

 
   



Príloha č.1

DataCentrum

      

ČASŤ A/ PREDBEŽNÁ  A  PRIEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA              

Typ finančnej kontroly Počet finančných
kontrol

Počet kontrolných 
zistení

Celková suma 
kontrolných zistení 

v tis. Sk

Predbežná
finančná kontrola 11 153 401 0 0

Priebežná 
finančná kontrola 4 232 938 0 0

Spolu 15 386 339 0 0

SÚHRNNÝ VÝKAZ 
 O VÝSLEDKOCH  FINANČNÝCH  KONTROL

ZA ROK 2002  PODĽA  ZÁKONA č. 502/2001 Z.z.
ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU
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Príloha č.2

DataCentrum

ČASŤ B/ NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA

A

ústredný 
orgán

obec
vyšší 

územný 
celok

rozpočtová
organizácia

príspevková
organizácia

iná právnická 
osoba

fyzická 
osoba

spolu 
(časť B)

79 940 159 647 36 2 114 1 109 4 065

13 291 043 53 701 220 1 280 253 162 965 6 070 927 15 295 850 76 511 215

10 813 179 173 24 1 361 2 334 4 071

Porušenie rozpočtovej disciplíny 31 244 73 253 15 667 316 641 094 371 553 1 101 883

Ich nehospodárne, neefektívne
a neúčinné použitie 197 800 64 353 1 133 186 615 731 458 983 559

Ostatné kontrolné zistenia 140 183 52 261 1 568 754 692 530 202 343 949 456

Druh
verejných
prostried-

kov

vykonaná 
vo vnútri
 orgánu 
verejnej
správy

B
Vykonaná orgánom verejnej správy v kontrolovaných subjektoch

SÚHRNNÝ VÝKAZ 
 O VÝSLEDKOCH  FINANČNÝCH  KONTROL

ZA ROK 2002 PODĽA ZÁKONA č. 502/2001 Z. z. 

Celková suma
prostriedkov 

štátneho
rozpočtu

a štátnych
fondov v tis.Sk 
kvalifikovaných

ako

Výkon kontroly

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Prostr.  

štátneho 

rozpočtu

 a 

štátnych 

fondov

Celkový počet následných finančných kontrol  

Celková suma prostriedkov štátneho rozpočtu 
a štátnych fondov kontrolovaných

kontrolným orgánom v tis. Sk

Celkový počet kontrolných zistení  
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DataCentrum

57 32 31 19 82

698 232 2 079 054 681 475 397 342 3 157 871

20 33 2 13 48

Porušenie rozpočtovej disciplíny 27 016 16 770 43 786

Ich nehospodárne, neefektívne
 a neúčinné použitie

Ostatné kontrolné zistenia 1 054 24 285 53 130 24 468

33 3 2 5

16 272 1 348 986 12 193 1 361 179

18 14 14

Porušenie rozpočtovej disciplíny 347 347

Ich nehospodárne, neefektívne 
a neúčinné použitie

Ostatné kontrolné zistenia 503 2 212 200 2 412

Celková suma
iných prostr.
zo zahraničia

na financovanie
projektov na

zákl. medzinár. 
zmlúv, ktorými je 

SR viazaná
v tis. Sk

Celkový počet následných finančných kontrol 

Celková suma prostriedkov Európskych 
spoločenstiev kontrolovaných  
kontrolným orgánom v tis.Sk

Celkový počet kontrolných zistení  

Celková suma
prostriedkov
Európskych 

spoločenstiev
v tis. Sk

kvalifikovaných
ako

Prostr. 

Európ-

skych 

spoločen-

stiev

Iné
prostriedky

zo 
zahraničia 

na
financov.
projektov 

na 
základe

medzinár.
zmlúv, 
ktorými 

 je
Slovenská 
republika 
viazaná 

Celkový počet následných finančných kontrol  

Celková suma iných prostriedkov zo zahraničia 
na financovanie projektov na základe 

medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, 
 kontrolovaných kontrolným orgánom v tis. Sk 

Celkový počet kontrolných zistení 
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počet zohľadnené nezohľadnené

Ministerstvo financií SR       
Útvar národného fondu systémový audit

rozhovory-kladenie otázok, štúdium 
písomností materiálov, pozorovanie, 
overovanie, matematicko-štatistické

7 4 3

Ministerstvo financií SR       
Útvar národného fondu

systémový       
v kombinácii     

s auditom zhody

rozhovory-kladenie otázok, štúdium 
písomností materiálov, pozorovanie, 
overovanie, matematicko-štatistické

5 3 2

Úrad pre verejné obstarávanie 
SR finančný audit

štúdium písomných materiálov, 
porovnávanie, overovanie účtovnej 
a ostatnej dokumentácie, rozhovory 

a kladenie otázok

12 8 4

Protimonopolný             
úrad SR

finančný         
v kombinácii     

s auditom zhody

štúdium písomných materiálov, 
porovnávanie, overovanie účtovnej 
a ostatnej dokumentácie, rozhovory 

a kladenie otázok

12 12 0

Úrad pre verejné obstarávanie 
SR audit zhody

rozhovory-kladenie otázok, štúdium 
písomných materiálov, pozorovanie, 

matematicko-štatistické metódy, 
analýza údajov

9 2 7

Colné riaditeľstvo SR
systémový       

v kombinácii     
s auditom zhody

rozhovory-kladenie otázok, štúdium 
písomných materiálov, pozorovanie, 

matematicko-štatistické metódy, 
analýza údajov

9 2 7

počet zohľadnené nezohľadnené

plánovaný 
počet auditov 
na rok 2002

počet 
vykonaných 

auditov v roku 
2002

Navrhnuté odporúčania vnútorného 
audítoraNázov ústredného orgánu Auditovaný subjekt Typy vnútorných 

auditov

Použité metódy                  
pri vykonávaní                  

vnútorného auditu

plánovaný 
počet auditov 
na rok 2002

počet 
vykonaných 

auditov v roku 
2002

Navrhnuté odporúčania vnútorného 
audítora

Ministerstvo  financií  
SR

9 6

Názov ústredného orgánu Auditovaný subjekt Typy vnútorných 
auditov

Použité metódy                  
pri vykonávaní                  

vnútorného auditu
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Slovenská obchodná inšpekcia finančný audit
matematické, štatistické, štúdium 

dokumentov a iné metódy 
zodpovedajúce typu auditov

4 4 0

Puncový úrad SR finančný audit, 
systémový audit

štúdium dokumentov, analýza rizík, 
hodnotenie výkazníctva, personálne 

obsadenie postov, iné 
zodpovedajúce metódy

10 8 2

Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch

finančný audit, 
audit výkonnosti

matematické, štatistické, pohovory, 
pozorovania, overovanie, štúdium 

dokumentov, analýza rizík, iné 
zodpovedajúce metódy

8 2 6

Ministerstvo životného 
prostredia SR

Implementačná agentúra 
environmentálnych 

investičných projektov
systémový audit analýza, komparácia,pozorovanie, 

štúdium a preklad dokumentácie 7 1 7 7 0

Generálna prokuratúra SR
Odbor vnútornej správy 

Generálnej prokuratúry SR

systémový audit v 
kombinácii s 

auditom zhody

rozhovory-kladenie otázok, štúdium 
písomných materiálov, pozorovanie, 
overovanie, matematicko-štatistické 

zhromažďovanie údajov a ich 
analýza, overovaním účtovnej 
dokumentácie, ako i ostatnej 

dokumentácie, overovanie aplikácie 
všeobecne záväzných právnych 

predpisov do interných právnych 
aktov riadenia, interview,

1 1 6 6 0

počet zohľadnené nezohľadnené

Slovenská akadémia vied

plánovaný 
počet auditov 
na rok 2002

počet 
vykonaných 

auditov v roku 
2002

Navrhnuté odporúčania vnútorného 
audítora

Obsadenie pozície vnútorného audítora bola až 18.11.2002

Názov ústredného orgánu Auditovaný subjekt Typy vnútorných 
auditov

Použité metódy                  
pri vykonávaní                  

vnútorného auditu

Ministerstvo  
hospodárstva SR 5 3
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Krajský úrad                
v Bratislave systémový audit

overovanie na vzorke dokladov, 
štúdium písomných dokladov, 

kladenie otázok
3 0 3

Krajský úrad                
v Bratislave audit zhody

overovanie na vzorke dokladov, 
štúdium písomných dokladov, 

kladenie otázok
0 0 0

Úrad pre verejné 
obstarávanie SR

Úrad pre verejné obstarávanie 
SR audit zhody

overovanie údajov zverejnených na 
internetovej stránke úradu a ich 

porovnanie s požadovanými údajmi -
návrhom opatrení, štúdium 

písomných dokumentov, rozhovor a 
kladenie otázok 

1 1 6 6 0

Zbor väzenskej a justičnej 
stráže audit zhody

kladenie otázok, overovanie 
písomných dokumentov, 
matematicko-štatistické

31 31 0

Inštitút vzdelávania           
MS SR                    

Omšenie
finančný audit

metódy štúdia a overovania 
účtovných dokladov, spôsobu 

vedeniaúčtovníctva, účtovných kníh, 
štatistických výkazov, rozborov 
hospodárenia podľa štvrťrokov, 

inventarizácie majetku a záväzkov k 
31. dec. 2001. Hodnotenie 

dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a usmernení 

ministerstva

6 6 0

počet zohľadnené nezohľadnené

zriaďovanie a prevádzkovanie 
mobilných telefónnych staníc 

MS SR
audit výkonnosti

kladenie otázok, štúdium a kontrola 
účtovných dokladov, zmlúv a 
kontrola operatívnej evidencie 

majetku

5 5 0

plánovaný 
počet auditov 
na rok 2002

počet 
vykonaných 

auditov v roku 
2002

Navrhnuté odporúčania vnútorného 
audítora

Ministerstvo 2 2

Názov ústredného orgánu Auditovaný subjekt Typy vnútorných 
auditov

Použité metódy                  
pri vykonávaní                  

vnútorného auditu

Krajský úrad v 
Bratislave 2 2

Ministerstvo 
spravodlivosti SR     

2 2
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Krajský súd v Prešove audit systémový

kladenie otázok, štúdium 
dostupných prvotných dokladov, 
štatistických výstupov, rozborov 

hospodárenia, výstupov z kontroly 
NKÚ SR

3 3 0

Sekcia personálnych a 
sociálnych činností           

MV SR
audit zhody

štúdium všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných 
predpisov MV SR, rozhovory a 

konzultácie, overovanie na mieste, 
porovnávacie analýzy

1 1 0

Úrad kontroly               
MV SR audit zhody

štúdium všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných 
predpisov MV SR, rozhovory a 

konzultácie, overovanie na mieste, 
porovnávacie analýzy

1 0 1

Všeobecná sekcia            
MV SR                    

Odbor metodiky a odborných 
činností

audit zhody

štúdium všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných 
predpisov MV SR, rozhovory a 

konzultácie, overovanie na mieste, 
porovnávacie analýzy

1 0 1

Všeobecná sekcia                MV 
SR                             Finančný 

odbor
finančný audit

štúdium všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných 
predpisov MV SR, rozhovory a 

konzultácie, overovanie na mieste, 
porovnávacie analýzy

1 1 0

počet zohľadnené nezohľadnené

Implementačná agentúra 
Slovenská správa ciest systémový audit analýza, komparácia,pozorovanie, 

štúdium a preklad dokumentácie 7 7 0

Implementačná agentúra 
Železnice Slovenskej republiky systémový audit analýza, komparácia,pozorovanie, 

štúdium a preklad dokumentácie 6 6 0

Navrhnuté odporúčania vnútorného 
audítora

Ministerstvo dopravy, 
pôšt a 

telekomunikácií SR
2 2

Ministerstvo vnútra 
SR 4 4

Názov ústredného orgánu Auditovaný subjekt Typy vnútorných 
auditov

Použité metódy                  
pri vykonávaní                  

vnútorného auditu

plánovaný 
počet auditov 
na rok 2002

počet 
vykonaných 

auditov v roku 
2002

spravodlivosti SR     
2 2
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Vojenský opravárenský podnik 
016 š.p. Moldava nad Bodvou kombinovaný hlavný článok, analýza, syntéza, 

dedukcia, triedenie 8 6 2

Armádny športový klub Dukla 
Trenčín kombinovaný hlavný článok, analýza, syntéza, 

dedukcia, triedenie 8 8 0

Veliteľstvo pozemných síl 
Ozbrojených síl SR Trenčíjn finančný audit hlavný článok, analýza, syntéza, 

dedukcia, triedenie 5 5 0

S P O L U xxxx xxxx xxxx 38 26 181 143 38

Ministerstvo obrany 
SR 3 2
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Komuniké 
 
 

 
Vláda SR na svojom zasadnutí dňa ................ prerokovala a schválila Návrh štátneho 

záverečného účtu SR za rok 2002, ktorý vykazuje príjmy 220 361 878 tis. Sk, výdavky 

272 003 866 tis. Sk a schodok 51 641 988 tis. Sk.  

Zároveň rozhodla, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom 

účte bude uhradený vo výške 15 851 266 tis. Sk výnosom z predaja štátnych dlhopisov 

a prijatými úvermi a vo výške 35 790 722 tis. Sk vydaním štátnych dlhopisov v roku 2003. 


