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 N á v r h   
 

UZNESENIE 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
z ................... 2007 

 
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2006 

 
 Národná rada Slovenskej republiky 
 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1. návrh záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2006, ktorý 
podľa predbežných údajov vykazuje v metodike ESA 95 príjmy 580 356,0 mil. Sk, 
výdavky 635 771,0 mil. Sk a schodok 55 415,0 mil. Sk; 
 
A.2. podiel schodku verejnej správy na HDP za rok 2006, ktorý podľa predbežných 
údajov dosiahol 3,4 % hrubého domáceho produktu;  
 
A.3. konsolidovaný dlh verejnej správy, ktorý podľa predbežných údajov k 31.12.2006 
dosiahol 503 139,0 mil. Sk, čo predstavuje 30,8 % hrubého domáceho produktu v roku 
2006; 
 
B. schvaľuje 

 
B.1. štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2006, podľa ktorého sa v štátnom 
rozpočte dosiahli: 
 
- príjmy        291 977,0 mil. Sk 
- výdavky        323 654,9 mil. Sk  
- schodok                                            31 677,9 mil. Sk; 
 
B.2. návrh, aby schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte SR za 
rok 2006 vo výške   31 677,9 mil. Sk bol uhradený  prijatými úvermi vo výške 1 414,5 
mil. Sk a prijatými pôžičkami z refinančného systému Štátnej pokladnice vo výške 
30 263,4 mil. Sk. 
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1. Súhrnná charakteristika ekonomického vývoja v roku 2006 

1.1. Základné tendencie vývoja ekonomiky 

Reálny rast ekonomiky SR sa v roku 2006 opäť zvýšil a sprevádzaný oživením 

ekonomiky EÚ dosiahol rekordnú dynamiku na úrovni 8,3 %. Kontinuita v dôležitých 

reformných trendoch, celkové priaznivé makroekonomické prostredie doma aj v zahraničí 

a vyhliadky na úspešný vstup do eurozóny v plánovanom termíne priniesli ďalšie zlepšenie 

podnikateľského prostredia, ďalší prílev priamych zahraničných investícií a zvýšený záujem 

investorov o pokračujúce pôsobenie v SR. Výrobné odvetvia s existujúcou účasťou 

zahraničných investícií sa stali silným motorom pre slovenskú ekonomiku a významnou 

mierou prispievali k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti. 

Výkonnosť ekonomiky v roku 2006 tak stúpala nielen vďaka stále silnému rastu spotreby 

domácností, ale aj v dôsledku úspešného uplatnenia sa slovenskej produkcie na zahraničných 

trhoch. 

Hospodárska politika vlády SR v roku 2006 bola charakterizovaná najmä 

v aktualizáciách Konvergenčného programu a v Správe o pokroku v implementácii 

Národného programu reforiem, kde sa jednoznačne potvrdila jej orientácia na dolaďovanie 

a efektívnu realizáciu reforiem, konsolidáciu verejných financií a podporu vysokého 

a stabilného rastu ekonomiky SR. Vývoj ekonomiky SR a orientáciu hospodárskej politiky 

pozitívne prijímajú a hodnotia významné zahraničné autority – Európska komisia, OECD, 

misia MMF. Ratingové agentúry naďalej hodnotia SR na úrovni A so stabilným výhľadom 

a silnou schopnosťou plniť finančné záväzky. Tieto skutočnosti jasne naznačujú vysokú 

dôveru zahraničia voči Slovensku ako krajine so stabilnou mierou konvergencie k rozvinutým 

ekonomikám a krajine, ktorá má všetky predpoklady stať sa plným členom eurózony 

v plánovanom termíne k 1.1.2009. 

1.1.1. Ekonomický vývoj SR v kontexte vývoja globálnej ekonomiky 
Historicky najväčší rast slovenskej ekonomiky sa odohrával na pozadí rastu globálnej 

ekonomiky. Aj napriek vysokým cenám ropy do júla roku 2006 si svetové mocnosti vedeli 

udržať solídne tempá rastu. Firmy dokázali optimalizovať svoje náklady (globálny 

outsourcing1), energeticky úspornejšie  technológie, pomalší nárast miezd), a tak boli schopné 

generovať vysoké profity.   

 

                                                 
1) Zabezpečenie časti činností inou firmou na základe zmluvného vzťahu 
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Eurozóna 2004 2005 2006
HDP % rast 2,0 1,4 2,6
Zamestnanosť % 0,3 0,2 0,9
Nezamestnanosť % 8,8 8,6 7,8
Kompenzácie na zamestnanca % rast 2,1 1,7 2,1
Miera úspor % disp. dôchodok 14,7 13,5 13,0
Produktivita práce % rast 1,5 1,2 1,8
Jednotkové pracovné náklady % rast 1,1 1,0 0,7
Inflácia % 2,1 2,2 2,2
Jadrová inflácia % rast 1,8 1,4 1,4
Bežný účet % HDP 0,6 -0,3 -0,4
Deficit verejných financií % HDP -2,8 -2,4 -2,1
Verejný dlh % HDP 69,8 70,8 69,5
10Y Nemecký dlhopis % výnos do splatnosti 4,0 3,5 3,8
USD/EUR 1,2 1,2 1,3
Ropa, Brent USD/bl 38,2 54,7 65,6

Zdroj: Eurostat, MF SR, Reuters 

 

Ekonomika eurozóny v uplynulom roku vzrástla, keď jej HDP reálne medziročne 

narástol o 2,6 %, pričom najviac rástla v 4. kvartáli tempom 3,3 %. Pozitívne sa vyvíjala 

nezamestnanosť, ktorej pokles bol ovplyvnený zmierňovaním nepružnosti, strnulosti 

pracovného trhu, ako aj vývojom indikátora podnikateľskej dôvery (tzv. business sentiment). 

Pozitívny vývoj na pracovnom trhu sa potom pozitívne odrazil aj na náraste spotreby 

domácností. HDP však nebolo ťahané len spotrebou domácností, ale aj investičnými 

aktivitami firiem. To sa prejavilo aj na náraste akciových cien. Tie však boli ovplyvnené aj 

globálnym prebytkom likvidity prameniacim predovšetkým z príjmov  krajín exportujúcich 

ropu. Európska centrálna banka (ECB) v snahe zabrániť prehriatiu ekonomiky, a tým 

nezdravému nárastu cenovej hladiny, pristúpila k cyklu zvyšovania svojej základnej úrokovej 

sadzby. V priebehu roka zvýšila sadzbu 5 krát, a tak sa sadzba dostala ku koncu roka na 

úroveň 4,5 % (začiatok roka 3,25 %, aktuálne 4,75 %). Takto sa ECB podarilo udržať infláciu 

pod kontrolou. Medziročne ceny v eurozóne narástli o 2,2 %. Zvýšenie dane z pridanej 

hodnoty v Nemecku malo zatiaľ slabý vplyv na celkovú infláciu eurozóny.   

 
(v %)

Krajina Súkromná 
spotreba

Vládna 
spotreba Investície

Nemecko 0,9 1,8 6,5
Francúzsko 2,7 1,9 3,5
Eurozóna 1,8 2,3 4,3  

               Zdroj: národné štatistické úrady a centrálne banky, Reuters, Eurostat 
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Francúzsko dokázalo zrýchliť ekonomický rast vďaka domácej spotrebe (2,7 %), ale aj 

nárastu investícií (3,5 %), na rozdiel od Nemecka, kde rast domácej spotreby (0,9 %) ďaleko 

zaostával za investíciami (6,5 %). Nemecká ekonomika tak dokazuje, že jej rast je silne 

založený na exporte (príspevok čistého exportu k rastu HDP o 2,9 % bol 1,2 %) a  

konkurencieschopnosti nemeckých podnikov. Na druhej strane, americká ekonomika bola 

poznačená predovšetkým nepriaznivým vývojom na trhu nehnuteľností. To môžeme vidieť aj 

na štruktúre HDP, keď v roku 2005 fixné investície obyvateľstva dokázali medziročne narásť 

o 8,9 %, avšak v roku 2006 poklesli o 4,2 %.    

Okrem eurozóny ekonomika SR citlivo reaguje aj na vývoj ďalších ekonomík 

v stredoeurópskom regióne, predovšetkým v Českej republike. Kým v roku 2005 česká 

ekonomika dokázala rásť tempom  6,1 % hlavne vďaka zahraničnému obchodu (príspevok 4 

%), v uplynulom roku sa situácia zmenila, keď príspevok zahraničného obchodu predstavoval 

0,9 %, takže rast si dokázala udržať hlavne prostredníctvom zvyšovania domácej spotreby 

(príspevok k rastu HDP 5,0 %, v roku 2005 to bolo 2,1%)   

 

Francúzsko 2,2 9,1 1,9 -1,4 -2,8
Nemecko 2,7 8,3 1,7 4,6 -1,7
Poľsko 5,8 14,9 1,3 -2,0 -3,2
Česko 6,0 7,7 2,6 -4,5 -3,5
Maďarsko 3,9 7,5 4,0 -7,5 -9,5
USA 3,3 4,6 3,2 -6,5 -1,9
Svet 3,8

Krajina Deficit VF    % 
HDP

Bežný účet  % 
HDPInflácia        %Nezamestnanosť 

% 
HDP            % 

rast

Zdroj: národné štatistické úrady a centrálne banky, Reuters, Eurostat 
 

1.1.2. Ekonomický rast  SR a jeho štruktúra 

V  roku 2006 Slovensko zaznamenalo najdynamickejší rast spomedzi krajín 

stredoeurópskeho regiónu, keď najmä vďaka vývoju v 2. polroku ekonomika medziročne 

vzrástla o 8,3 %, čo predstavuje zvýšenie o 2,3 percentuálneho bodu (p.b.) oproti roku 2005. 

Historicky najrýchlejší rast súvisel s rastom zahraničného dopytu o 20,7 % a domáceho 

dopytu o 6,4 %. Pridaná hodnota rástla najmä v sektore priemyselnej výroby (rast o 10,7 %) 

s výrazným príspevkom zrýchlenia výroby strojov, elektrických zariadení a dopravných 

prostriedkov o 28,9 %. 
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Ekonomický rast bol po prvýkrát od roku 2000 založený na pozitívnom príspevku tak 

domáceho dopytu (6,7 p.b.) ako aj čistého zahraničného dopytu (1,7 p.b.) 2). Domáci dopyt 

bol pritom viac-menej vyrovnane podporený spotrebou aj hrubými investíciami. Príspevok 

konečnej spotreby domácností k celkovému rastu HDP predstavoval v roku 2006 3,5 % a 

približne na tejto úrovni sa pohybuje už druhý rok po sebe. Svedčí to o tom, že zo silného 

ekonomického rastu neprofitujú len firmy, ale aj domácnosti, keďže viac ako tretina HDP je 

generovaná zlepšujúcou sa situáciou domácností. Pozitívny vývoj na trhu práce - rastúce 

reálne mzdy a zamestnanosť - umožnili rast spotreby domácností na úrovni 6,3 %. V pozadí 

veľmi dobrého výsledku zahraničného obchodu stál rýchly rast exportu (20,7 %)  sprevádzaný 

menšou dynamikou importu (17,8 %). 

 

Vývoj HDP a jeho hlavných  zložiek    

reálny rast v % 2004 2005 2006 

HDP  5,4 6,0 8,3 

z toho:    

  Konečná spotreba domácností 3,8 7,2 6,3 

  Konečná spotreba ver. správy 2,0 -0,6 4,1 

  Tvorba hrubého fixného kapitálu 5,0 17,5 7,3 

  Vývoz výrobkov a služieb 7,9 13,8 20,6 

  Dovoz výrobkov a služieb 8,8 16,6 17,6 

 
Príspevky k reálnemu rastu HDP

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Čistý zahraničný dopyt
Domáci dopyt
Rast HDP

 

Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: ŠÚ SR 

 
Rast ekonomiky v roku 2006 prekonal očakávania a východiská, na základe ktorých 

bol zostavovaný rozpočet verejnej správy. Oproti predpokladom sa lepšie vyvíjala konečná 

spotreba domácností, ale aj zahraničný obchod. Z hľadiska vývoja verejných financií celkový 

pozitívny vývoj ekonomiky vytváral pre plnenie daňových príjmov v roku 2006 iba pozitívne 

riziká. Zmena štruktúry rastu HDP, ktorý bol vo výraznej miere ťahaný rastúcou exportnou 

výkonnosťou, zároveň podporila ďalší výrazný pokles celkového daňového zaťaženia na 

Slovensku.  

 
1.1.3. Vývoj v hlavných odvetviach ekonomiky 

Priemysel  

Rast priemyslu (meraný indexom priemyselnej produkcie) dosiahol v roku 2006 

úroveň 9,9 % (v roku 2005 3,9 %). Najvyšší rast, podobne ako po minulé roky zaznamenala 

                                                 
2) V roku 2000 však slovenská ekonomika rástla len o 0,7 %.  
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priemyselná výroba, s indexom 12,5 %;  ostatné agregáty odvetví (výroba a rozvod elektriny, 

plynu a vody a ťažba nerastných surovín) mali negatívny príspevok k rastu. V rámci 

priemyselnej výroby k rastu najviac prispeli výroba strojov a zariadení, výroba dopravných 

prostriedkov, výroba textílií a odevov, výroba kovov a kovových výrobkov a výroba 

elektrických a optických zariadení. Vývoj v produkcii sa premietol do tržieb podnikov za 

vlastné výkony a tovar, ktoré celkovo za priemysel stúpli v nominálnych hodnotách o 15,9 % 

a v stálych cenách o 14,3 %. Hlavným impulzom rastu tržieb bola výroba elektrických a 

optických zariadení, výroba dopravných prostriedkov a výroba strojov a zariadení. 

Rast produkcie a produktivity práce bol sprevádzaný aj rastom priemernej mzdy. Kým 

počet zamestnancov v priemysle klesol o 1,4 % (v priemyselnej výrobe o 1,1 %), priemerná 

mesačná mzda vzrástla o 6,7 % a dosiahla hodnotu 19 434 Sk. 

Stavebníctvo  

Stavebná produkcia v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 14,9 %, čo sa prejavilo aj v 

raste nominálnych tržieb o 17,7 % (reálne o 14,6 %). Rast stavebnej produkcie bol 

sprevádzaný výrazným zvýšením zamestnanosti v stavebníctve o 9,3 % a tiež rastom 

nominálnych miezd o 5 %. Investície v národnom hospodárstve smerujú hlavne do strojov 

(vzrástli o 17,5 %),  v rámci strojov do dopravných zariadení (vzrástli o 36,3 %), kým 

investície do stavieb v roku 2006 skôr stagnovali (vzrástli o 0,2 %). Rast stavebnej produkcie 

priniesol nárast počtu začatých bytov o 4,0 %, rozostavaných o 10,7 % a mierny pokles 

dokončených o 2,8 %. 

Maloobchod  

Rast reálnej mzdy v národnom hospodárstve (3,3 %) sa prejavil aj vo výraznom raste 

tržieb maloobchodu. Subjekty realizovali tržby za predaj výrobkov v objeme 425,3 mld. Sk. 

Reálne sa tržby zvýšili o 8,8 %, výrazne tým predbehli rast reálnej mzdy. Z celkového objemu 

tržieb sa cca 47 % realizovalo v nešpecializovaných maloobchodoch, t.j. v supermarketoch a 

hypermarketoch. Rast zamestnanosti v maloobchode dosiahol 7,4 % pri raste nominálnych 

miezd o 10,7 %. 

Finančný a nefinančný sektor 

Podľa predbežných údajov sa vo finančnom a nefinančnom sektore vytvoril zisk viac 

ako 268 mld. Sk, čo znamená  zvýšenie hospodárskeho výsledku oproti roku 2005 o 6,7 %. 

Výnosy pritom dosiahli 4 559 mld. Sk (rast o 15,4 %), náklady sa zvýšili o 16,0 %. Pozitívny 

trend bol výsledkom prosperity nefinančných korporácií, ktoré skončili so ziskom 280 mld. 
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Sk, keď ich zisky vzrástli o 25,8 %. Naopak, finančné korporácie skončili v roku 2006 so 

stratou 12,0 mld. Sk, kým v roku 2005 dosiahli zisk.  

 

1.2. Vývoj v jednotlivých segmentoch ekonomiky 

1.2.1. Cenový vývoj a inflácia 

V roku 2006 rástli spotrebiteľské ceny v úhrne rýchlejšie než v predchádzajúcom roku, 

pričom hlavnou príčinou bol prevládajúci rast cien ropy, ktorý sa následne premietol do cien 

energetických surovín. Hneď začiatkom roka sa spotrebiteľská inflácia zrýchlila vplyvom 

úprav regulovaných cien, z ktorých najvýraznejšie rástli ceny energií a tým najviac prispeli k 

rastu cenovej hladiny, teda k inflácii. V dôsledku ich častejšieho a výraznejšieho zvyšovania 

sa medziročná inflácia v roku 2006  odchýlila od svojho klesajúceho trendu  nastúpeného ešte 

v roku 2004. Priemerná ročná miera inflácie tak dosiahla 4,5 %, pričom viac ako polovicu 

tohto rastu vyvolali ceny energií. Príčinou však bolo nielen zvyšovanie cien energií v roku 

2006, ale i dodatočné úpravy ešte v októbri 2005. Zvýšenie cien zemného plynu a tepelnej 

energie sa tak z roku 2005 prenieslo aj do nasledujúceho roka pri medziročnom porovnávaní 

cien v prvých troch štvrťrokoch 2006 (tzv. bázický efekt). V priebehu roka ešte navyše 

k celkovej inflácii prispeli ceny pohonných hmôt a niektorých služieb, najmä v oblasti 

bývania, čím sa rast cenovej hladiny vyšplhal až na 5,0 %, avšak v závere roka (posledný 

štvrťrok) sa vplyvom bázického efektu inflácia spomalila na 4,2 %. 
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Ďalším zdrojom inflačných tlakov sú ceny služieb, najmä v oblasti bývania                 

(s najväčším podielom vo výdavkoch priemernej domácnosti). Ide najmä o výdavky na 

bývanie v rodinnom dome a fond opráv, ktorých rast tvorí približne tretinu inflácie v roku 
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2006 (spolu s energiami predstavujú cca 3,7 p.b. zo 4,5 % ročnej miery inflácie). Príčina 

spočíva tiež v rastúcich cenách energií v domácnostiach, ktorých následkom sa realizujú 

investície do zatepľovania domov a zvyšujú výdavky napr. do fondov opráv.  Z toho vyplýva, 

že aj v cenách služieb sa prejavujú najmä nákladové efekty. Dôkazom je vývoj cien trhových 

služieb bez imputovaného nájomného. Kým ceny trhových služieb s imputovaným nájomným 

sa zvýšili v roku 2006 približne o 6,6 %, rast cien služieb bez imputovaného nájomného 

dosiahol 3,3 %. 

Ceny potravín ani v roku 2006 nepriniesli významnejšie inflačné tlaky. Kým v roku 

2005 sa podieľali spolu s obchodovateľnými tovarmi na tlmení rastu cenovej hladiny, o rok 

neskôr sa už tento vplyv nedostavil. Na zrýchlení inflácie sa však takmer vôbec nepodieľali 

(cca 0,2 p.b. zo 4,5 %), hlavne v dôsledku bázického efektu v prvej polovici roka 2006, kedy 

sa ceny potravín v podstate len vrátili na svoje pôvodné úrovne z prvej polovice roka 20053).  

Na rozdiel od potravín ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt naďalej 

klesali a tým pokračovali v tlmení celkovej inflácie. Bez ich účinku by bola inflácia ešte 

vyššia o cca 0,2 percentuálneho bodu, t.j. 4,7 %. Rozhodujúcim determinantom ich vývoja je 

na jednej strane apreciácia, t.j. zhodnocovanie koruny (premieta sa v cenách dovážaných 

tovarov) a rozvinutá konkurencia na ich trhu a na druhej strane reálny rast produktivity práce, 

v dôsledku ktorého sa v odvetviach produkujúcich práve tieto tovary udržali reálne 

jednotkové mzdové náklady (tzv. ULC) nižšie ako v roku 2005.  

 

Vplyv imput.nájomného v cenách služieb

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006

Trhové služby
Trhové služby bez imput.nájomného

 

 Vývoj cieny výrobcov

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006

Ceny priemysel.výrobcov v tuzemsku
Ceny produktov priemysel.výroby v tuzemsku

 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

                                                 
3) Medziročný rast v prvej polovici roka 2006 predstavoval cca 0,6 %, pričom v druhej polovici sa zrýchlil na cca 

2,3 %. 
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Minuloročný vývoj spotrebiteľských cien (v štruktúre inflácie) a jeho determinanty 

naďalej potvrdzujú nákladový charakter inflácie bez vážnejších tlakov zo strany domáceho 

dopytu. Signály prehrievania ekonomiky sa teda v raste cenovej hladiny zatiaľ zásadne 

neprejavili. 

V nadväznosti na vývoj cien ropy a ropných produktov na svetových trhoch sa v roku 

2006 vyvíjali aj ceny výrobcov. Aj v tomto prípade sa rastúce ceny ropy najviac premietli 

do cien energií, ktoré sa oproti rovnakému obdobiu roka 2005 zvýšili v priemere o 14,5 %. Na 

raste cien priemyselných výrobcov sa však ešte výrazne podieľal skokový nárast cien 

zemného plynu, ktoré ku koncu roka 2005 (v novembri) vzrástli o takmer 35 %. Ceny 

priemyselných výrobcov tak spoločne dosiahli priemernú ročnú dynamiku vo výške 8,4 %. 

Napriek nepriaznivému vývoju na svetových trhoch ropy sa aj v roku 2006 udržal 

rovnaký rast cien produktov priemyselnej výroby ako v roku 2005 a dosiahol 2,1 %. Bez rastu 

cien rafinérskych produktov by ceny produktov priemyselnej výroby rástli len okolo 1,0 %. 

Z toho teda vyplýva, že aj v roku 2006 vyvolávali inflačné tlaky hlavne ceny v tomto odvetví, 

kým ceny v ostatných odvetviach priemyselnej výroby sa vyvíjali pomerne stabilne. 

Nezanedbateľný bol vplyv výrobných cien potravín, ktoré ešte aj v roku 2006 klesali a tlmili 

celkový rast cien výrobcov. Pôsobením týchto faktorov i v roku 2006 tak pokračoval odlišný 

vývoj tuzemských cien v odvetviach priemyselnej výroby a v ostatných odvetviach priemyslu. 

1.2.2. Vývoj na trhu práce 

Na vývoj trhu práce v roku 2006 pozitívne vplývali viaceré efekty. Zvýšil sa počet 

zahraničných investorov, ktorí priamo alebo nepriamo cez dodávateľov vytvorili nové 

pracovné miesta. Zvýšil sa tak počet zamestnaných, rekordne sa znížil počet nezamestnaných 

a miera nezamestnanosti, a to aj napriek postupne sa zvyšujúcemu veku odchodu do 

dôchodku, ktorý dvíha počet obyvateľov v produktívnom veku – ponuku pracovnej sily.  

V roku 2006 sa zvýšil dopyt po pracovnej sile; v porovnaní s rokom 2005 počet 

zamestnaných podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) vzrástol o     

3,8 %, čo sa prejavilo aj v poklese priemerného počtu nezamestnaných, a to o 17,3 %. Miera 

nezamestnanosti sa znížila o 2,9 p. b. na 13,3 %. V súlade s poklesom počtu nezamestnaných 

podľa metodiky VZPS sa znížil aj priemerný počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie 

evidovaných na úradoch práce a sociálnych vecí, a to o 11,9 %. Miera evidovanej 

nezamestnanosti z disponibilných uchádzačov tak klesla o 1,3 p.b. na 10,4 %. 
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2006 

v tisícoch 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 

Počet pracujúcich podľa VZPS 2 257,5 2 294,6 2 320,8 2 332,7 2 301,4
medziročný rast v % 3,7 4,5 3,8 3,5 3,8

Počet zamestnancov (štvrťročné štatistické výkazníctvo) 2 121,8 2 140,1 2 147,5 2 183,4 2 148,2
medziročný rast v % 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2

Počet nezamestnaných podľa VZPS 395,8 357,1 341,6 319,0 353,4
medziročný rast v % -14,3 -16,0 -17,7 -21,7 -17,3

Počet disponibilných nezamestnaných (ÚPSVaR) 297,6 272,6 254,2 237,0 265,4
medziročný rast v %t -11,9 -7,8 -11,0 -17,1 -11,9

Miera nezamestnanosti podľa VZPS v % 14,9 13,5 12,8 12,0 13,3
medziročná zmena v p.b. -2,6 -2,7 -2,8 -3,3 -2,9

Miera evidovanej nezamestnanosti (ÚPSVaR) 11,6 10,7 9,9 9,3 10,4
medziročná zmena v p.b. -1,4 -0,8 -1,1 -1,8 -1,3

Zdroj: ŠÚ SR   
 

V roku 2006 sa priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom 

hospodárstve zvýšila o 8,0 % na 18 761 Sk, pričom reálna mzda (nominálna mzda po 

zohľadnení rastu spotrebiteľských cien) vzrástla o 3,3 %.  

2006  
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Rok 

Priemerná mzda v NH (Sk) 17 315 18 324 18 212 21 131 18 761
Medziročný rast v % 7,1 8,8 7,7 8,2 8,0
Rast spotrebiteľských cien v % 4,3 4,6 4,9 4,1 4,5
Reálny rast miezd v NH v % 2,7 4,0 2,7 3,9 3,3
   
 2002 2003 2004 2005 2006 
Priemerná mzda v NH (Sk) 13 511 14 365 15 825 17 274 18 761
Medziročný rast v % 9,3 6,3 10,2 9,2 8,0
Rast spotrebiteľských cien v % 3,3 8,5 7,5 2,7 4,5
Reálny rast miezd v NH v % 5,8 -2,0 2,5 6,3 3,3
Zdroj: ŠÚ SR 

 
Od roku 2006 Štatistický úrad Slovenskej republiky vykazuje priemernú mzdu 

zamestnanca v národnom hospodárstve vrátane platov ozbrojených zložiek. Uvedené indexy 

rastu miezd sú však metodicky korektné – vzájomne porovnateľné. V roku 2006 najrýchlejšie 

akcelerovali mzdy v sektore nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti a v sektore verejná 

správa a obrana, kde mzdy vzrástli zhodne o 10,3 %. Najpomalšie rástla mzda v stavebníctve 

(5 %) a v ostatných spoločenských, sociálnych a osobných službách (6,2 %).  
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Finančné sprostredkovanie si naďalej udržuje najvyššiu mzdovú úroveň (38 305 Sk) a  

najnižšie mzdy sú v ostatných spoločenských, sociálnych a ostatných službách (14 171 Sk) a 

v hoteloch a reštauráciách (14 170 Sk), kde však existuje aj neoficiálna zložka mzdy. 

 
 

1.2.3. Vývoj úrokových sadzieb na medzibankovom trhu 
 

Podobne ako v minulosti, aj v roku 2006 bol vývoj úrokových sadzieb previazaný          

s výkonom menovej politiky centrálnej banky, ktorý vychádza z  aktuálneho a očakávaného 

vývoja inflácie a ďalších relevantných makroekonomických indikátorov. Práve v súvislosti     

s vývojom inflácie pristúpila NBS v predchádzajúcom roku štyrikrát k zvyšovaniu úrokových 

sadzieb (v marci, máji, júli a septembri), čo sa následne promptne premietlo do krátkodobých 

sadzieb peňažného trhu. Základná úroková sadzba sa  zvýšila o 1,75 p.b. a ku koncu roka sa 

udržala na úrovni 4,75 % p.a., pričom tento rast nasledovali aj úrokové sadzby na 

medzibankovom trhu s krátkou dobou do splatnosti.  

Vývoj krátkodobých úrok.sadzieb
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Zdroj: Reuters, NBS, MF SR  
 

Úrokové sadzby na dlhom konci výnosovej krivky sa v roku 2006 v zásade vyvíjali 

v súlade s dlhodobými sadzbami v eurozóne. Kým v roku 2005 sa výnosy dlhodobých 

vládnych dlhopisov postupne znížili až pod úroveň 3,5 % p.a., o rok neskôr sa ich vývoj otočil 

a v dôsledku rastu výnosov v eurozóne sa dostali o približne 0,5 p.b. vyššie ako na začiatku 

2006. Uprostred roka sa však výnosy na Slovensku prechodne odchýlili od výnosov 

v eurozóne pod vplyvom  rastu rizikovej prirážky vyvolaného negatívnymi očakávaniami na 

finančných trhoch v súvislosti s narastajúcimi obavami o smerovaní ekonomiky a prijatí 

spoločnej európskej meny v stanovenom termíne. Referenčné úrokové sadzby s približne 10 

ročnou dobou do splatnosti sa v tom čase zvýšili na Slovensku v porovnaní s eurozónou až 

o cca 1,5 p.b.. Po tom, ako sa po nástupe novej vlády jasne vyprofilovalo smerovanie 
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ekonomiky SR, sa situácia na finančných trhoch upokojila a sadzby na dlhom konci 

výnosovej krivky v SR a eurozóne opäť skonvergovali a dostali sa na úroveň 4,2 - 4,3 % p.a., 

t.j. 0,2 p.b. nad výnosy v eurozóne. 

V súlade s vývojom na finančných trhoch sa nieslo v roku 2006 i  obchodovanie na 

trhu dlhopisov. Nárast rizikovej prirážky pri štátnych dlhopisoch denominovaných v korunách 

sa preniesol aj na ich primárny trh, kde predaj emisií Ministerstva financií SR určených na 

financovanie deficitu ŠR a splatného štátneho dlhu vykonáva Agentúra pre riadenie dlhu a 

likvidity. Avšak, vzhľadom na priaznivý vývoj ŠR v poslednom období a objem 

disponibilných zdrojov v systéme štátnej pokladnice, nebola agentúra nútená akceptovať 

vysoké výnosy a vo viacerých aukciách štátnych dlhopisov úplne odmietla dopyt, s ktorým 

prichádzali  investori. V roku 2006 sa tak zrealizovali emisie len v objeme cca 33,2 mld. Sk 

oproti  67,2 mld. Sk v roku 2005 (okrem emisie zahraničných dlhopisov v eurách). 

1.2.4. Platobná a obchodná bilancia 

Podľa predbežných údajov o vývoji platobnej bilancie SR v roku 2006 možno 

konštatovať, že v porovnaní s rokom 2005 sa deficit bežného účtu znížil približne o 0,3 % 

HDP na 8,3 % HDP. Podľa  odhadov MMF týkajúcich sa udržateľnej úrovne deficitu bežného 

účtu SR by bolo možné túto úroveň označiť za hraničnú. Strednodobé odhady vývoja 

ekonomiky SR však naznačujú, že stav relatívne vyššieho deficitu pretrvá len krátkodobo a už 

v roku 2007 by mal byť deficit bežného účtu bezpečne späť pod hranicou udržateľnej úrovne.  

Deficit bežného účtu je do značnej miery krytý finančným účtom – prostredníctvom prílevu 

priamych zahraničných investícií. Výška deficitu bežného účtu v roku 2006 bola spôsobená 

najmä zvýšeným deficitom obchodnej bilancie a bilancie výnosov, pričom mierne  prispelo aj 

záporné saldo bežných transferov 1,7 mld. Sk. Jedinou pozitívne sa vyvíjajúcou položkou 

bola bilancia služieb, ktoré zaznamenali prebytok 19,7 mld. Sk. 

V absolútnom vyjadrení dosiahla v roku 2006 výška deficitu bežného účtu 135,6 mld. 

Sk (8,3 % HDP), čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2005 o 8,7 mld. Sk. Pod celkovú výšku 

deficitu sa podpísala najmä bilancia tovarov. Popri solídnom raste exportu bol zaznamenaný 

silný vývoj slovenského importu tovarov, spôsobený vysokým dovozom investičných tovarov 

a tovarov v triede palivá a mazivá. Vysoké investičné dovozy prebiehali hlavne v súvislosti 

s rozvojom automobilového a elektrotechnického priemyslu vďaka zahraničným investorom. 

Zvýšený dovoz v triede palivá a mazivá vyvolalo najmä výrazné zvýšenie cien relevantných 

komodít na svetových trhoch. Bilancia bola ovplyvnená v nemalej miere aj vývojom kurzu 
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slovenskej koruny. Podľa predbežných údajov sa ceny dovozov tovarov a služieb oproti roku 

2005 zvýšili o 2 % a vývozov o miernych 0,35 %, nasledujúc zvýšenie cien v zahraničnom 

obchode v roku 2005. Reálna hodnota čistého zahraničného dopytu zostala aj v roku 2006 

kladná a príspevok zahraničného obchodu k reálnemu rastu HDP bol pozitívny na úrovni 0,9 

p.b.    

 
Vývoj mesačnej bilancie tovarov
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         Zdroj: MF SR 
 

Stav bilancie služieb sa v roku 2006 medziročne zlepšil o cca 99 % a k bilancii 

bežného účtu mal kladný príspevok 19,7 mld. Sk. Vyšší výsledný efekt sa dosiahol vďaka 

zlepšeniu bilancie v dopravných službách a cestovnom ruchu. Naopak, k miernemu zhoršeniu 

deficitu došlo v položke iné služby (najmä finančné sprostredkovanie, právne služby a služby 

v ostatných činnostiach).  

V bilancii výnosov bol zaznamenaný tradičný odliv finančných prostriedkov kvôli 

vyplateniu dividend zahraničnému investorovi (hlavne máj až júl 2006). Ďalšiemu 

výraznejšiemu prehĺbeniu zabránilo zníženie objemu reinvestovaného zisku v platbách 

výnosov z investícií oproti roku 2005. Zahrnutie reinvestovaného zisku do platieb výnosov     

z investícií nespôsobuje vonkajší tlak na platobnú bilanciu SR, pretože má protiváhu na 

finančnom účte.  

Bilancia bežných transferov sa v roku 2006 medziročne taktiež zhoršila a pôvodne 

pozitívne saldo kleslo do negatívnych čísel na úroveň 1,7 mld. Sk.  
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                   Zdroj: MF SR 
 
 Mierne zhoršenie stavu kapitálového účtu z úrovne -0,6 mld. Sk v decembri 2005 

na -1,2 mld. Sk v decembri 2006, spôsobil súčasný pokles príjmov a nárast platieb 

v kapitálových transferoch. Negatívne zmeny na finančnom účte, ktorého bilancia v roku 

2006 dosiahla 33,6 mld. Sk, sa realizovali hlavne prostredníctvom ostatných investícií. Proti 

tomuto negatívnemu efektu pôsobili najvýraznejšie priame investície, ktoré sa oproti roku 

2005 podstatne zvýšili a takisto aj portfóliové investície. Výrazný nárast dôležitých priamych 

investícií nastal vďaka zvýšeniu majetkovej účasti realizáciou veľkých investičných projektov 

zahraničných investorov. Podobne významná zmena nastala aj pri portfóliových investíciách, 

ktoré sa preklopili z červených čísel roku 2005 do prebytku, a to najmä pozitívnou zmenou na 

strane pasív u dlžobných cenných papierov, obligácií a zmeniek. Naopak, efekt plynúci z 

celkovej bilancie ostatných investícií sa oproti roku 2005 zmenil na negatívny. Celkovo bol 

v bilancii kapitálového a finančného účtu dosiahnutý prebytok, ktorý tak znížil celkový deficit 

platobnej bilancie Slovenskej republiky spôsobený najmä deficitom na bežnom účte.  

 Celkové devízové rezervy NBS dosiahli k ultimu roka 2006 výšku 13,4 mld. USD 

a ich stav zodpovedal približne 3,2 - násobku priemerného mesačného dovozu tovarov 

a služieb do SR v roku 2006. Medziročne hodnota rezerv poklesla kvôli výdavkom na 

devízové intervencie zhruba o 2,1 mld. USD a pokrytie priemerného mesačného dovozu sa 

tak oproti roku 2005 zmenšilo (aj kvôli nárastu importov). Hrubý zahraničný dlh sa 

v priebehu roka mierne zvýšil na úroveň 32,2 mld. USD. 

 Priemerný nominálny výmenný kurz slovenskej koruny voči euru sa medziročne 

zhodnotil o 3,49 % (37,248 Sk/EUR v roku 2006 oproti 38,593 Sk/EUR v roku 2005). Pritom 

denný kurz k ultimu roka 2006 sa voči kurzu zo štartu 2006 zhodnotil vďaka výraznému 

posilneniu v závere roka o silných 8,68 %, konkrétne z 37,861 Sk/EUR na 34,573 Sk/EUR. 

Vplyvom vývoja krížového kurzu eura a amerického dolára sa priemerný kurz koruny voči 

doláru zhodnotil medziročne o 4,18 %. 
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1.2.5. Sektor domácností 

V sektore domácností došlo v roku 2006 k rastu disponibilných príjmov, zvýšeniu 

miery úspor, rastu vkladov a rastu úverov. Celkovo možno považovať vývoj v sektore 

domácností za priaznivý a bez zjavných nerovnováh či rizík. 

Bežné príjmy domácností narástli v roku 2006 o 10,5 %, pričom k ich rastu prispeli 

najmä odmeny zamestnancov (rast o 9,2 %) a hrubý zmiešaný dôchodok (13,4 %). Na druhej 

strane bežné výdavky sa zvýšili o 5,6 %, a to hlavne kvôli sociálnym príspevkom, ktoré 

domácnosti zaplatili nominálne o 4,0 % viac ako v roku 2005; k rastu bežných výdavkov tak 

prispeli 2,8 p.b.. Naopak, príspevok daní z dôchodkov a majetku k rastu bežných výdavkov 

bol len 0,7 p.b.. Hrubé disponibilné príjmy (rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami) 

tak vzrástli o 12,0 %. Domácnosti zo svojho disponibilného príjmu4) vyčlenili na spotrebu 

menší podiel ako v minulosti, nakoľko v roku 2005 v dôsledku dôchodkovej reformy pribudol 

majetok v penzijných fondoch v hodnote 29,96 mld. Sk (rast  o 146,7 %). Konečná spotreba 

domácností vzrástla nominálne o 11,7 % (reálne o 6,3 %) a dosiahla hodnotu 927,2 mld. Sk. 

Miera úspor 5) sa oproti roku 2005 zvýšila o 1,9 p.b. na úroveň 10,3 %. 

 

Sektor domácností (v bežných cenách, mld. Sk) 2006 zmena 
2006/2005 

Bežné príjmy Úhrn 1 289,8 10,5% 
Bežné výdavky Úhrn 290,0 5,6% 
Hrubý disponibilný príjem Úhrn 999,9 12,0% 
Zmena čistého majetku domácností 
v rezervách penzijných fondov 

Úhrn 30,0 146,7% 

Konečná spotreba Úhrn 927,2 11,7% 
Hrubé úspory Úhrn 102,7 37,4% 
Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4) Vrátane zmien majetku v penzijných fondoch. 
5) Podiel hrubých úspor na hrubých disponibilných príjmoch vrátane zmien majetku v penzijných fondoch. 
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2. Výsledok hospodárenia verejného rozpočtu v metodike ESA 95 

 

 Verejný rozpočet na rok 2006 bol zostavený podľa metodiky ESA 95, rešpektujúcej 

časovo rozlíšený (akruálny) princíp, a zároveň aj na hotovostnej báze. Súbežným uplatnením 

obidvoch princípov sa dosiahol komplexný pohľad na priebeh hospodárenia s verejnými 

prostriedkami počas roku 2006 a zároveň sa zabezpečila aj medzinárodná porovnateľnosť tak 

rozpočtovaných ako aj skutočne dosiahnutých výsledkov. V tejto časti štátneho záverečného 

účtu je prezentované hodnotenie plnenia rozpočtu zostaveného na časovo rozlíšenej báze. 

V druhej a tretej časti je akcent položený na hodnotenie plnenia rozpočtu zostaveného na 

hotovostnej báze. 

2.1. Stručná charakteristika metodiky ESA 95 

 Vyčíslenie výsledku hospodárenia verejného rozpočtu v metodike ESA 95 znamená 

predovšetkým zaznamenanie uskutočnených transakcií v priebehu roka na časovo rozlíšenej 

báze a doplnenie informácie o financovaní výsledku hospodárenia vyplývajúcej zo všetkých 

transakcií s finančnými aktívami a pasívami. Uplatnenie princípu akruálneho zaznamenania sa 

zabezpečilo úpravou údajov zostavených na hotovostnej báze zahrnutím položiek časového 

rozlíšenia – časovým rozlíšením úrokov, daní, sociálnych príspevkov a zahrnutím 

medziročnej zmeny stavu ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov. V roku 2006 sa pre 

zaznamenanie časového rozlíšenia daňových príjmov po prvýkrát použila metóda časového 

posunu, namiesto dovtedy používanej koeficientovej metódy. 

 

2.2. Výsledok hospodárenia verejného rozpočtu v metodike ESA 95 

 Na základe vyššie uvedenej metodiky boli výsledky hospodárenia verejného rozpočtu 

v roku 2006 nasledovné: 

     v mil. Sk 
20061)   

  
Druh verejného rozpočtu 

  
Skutočnosť 

20052) 
Rozpočet Skutočnosť Rozdiel 

  A 1 2 3 4=3-2 
Verejná správa spolu -41 672 -64 609 -55 415 9 194

  Štátny rozpočet -43 719 -68 961 -51 240 17 721
  Štátne fondy spolu 5 486 5 446 5 687 241
  Fond národného majetku SR 1 320 -2 457 -11 051 -8 594
  Slovenský pozemkový fond 262 -11 -139 -128
  Slovenská konsolidačná, a.s. 89 86 5 937 5 851
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  Veriteľ, a. s. 2 165 x x x
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 142 -38 -31 7
  Ústav pamäti národa 0 0 0 0
  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva -1 0 7 7
  Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora 248 192 -686 -878
  Verejné vysoké školy -462 0 -1 022 -1 022
  Vyššie územné celky -2 519 210 -20 -230
  Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora -3 250 -79 -329
  Obce 2 836 620 -4 774 -5 394

  
Príspevkové organizácie obcí zaradené  
do sektora  78 82 -89 -171

  Sociálna poisťovňa -8 628 -289 3 075 3 364
  Zdravotné poisťovne 1 034 261 -990 -1 251
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 1 470 086 1 531 400 1 636 263 x

Percento schodku verejnej správy z HDP -2,8 -4,2 -3,4 0,8
1) Údaje za skutočnosť 2006 sú predbežné.     
2)  Údaje za skutočnosť 2005 sú revidované.     
Zdroj: MF SR, ŠÚSR     

 

 Údaje za skutočnosť roku 2005 sú revidované oproti údajom, ktoré boli prezentované 

v apríli 2006 v Záverečnom účte verejnej správy za rok 2005. Pri revízii sa zohľadnilo: 

 vylúčenie výsledkov hospodárenia dôchodkových správcovských spoločností, ktorých 

zaradenie do sektora verejnej správy bolo umožnené do konca roku 2006 výnimkou 

poskytnutou Eurostatom tým členským krajinám Európskej únie, ktoré zavádzajú dôchodkové 

reformy a presúvajú časť príspevkov na dôchodkové zabezpečenie na súkromné účty 

obyvateľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach, 

 definitívne údaje pre časové rozlíšenie daní a poistného a po dohode s Eurostatom aj 

prechod z koeficientovej metódy časového rozlišovania  na metódu časového posunu. 

 

Údaje za skutočnosť roku 2006 sú spracované na základe výkazov, ktoré o svojom 

hospodárení v roku 2006 predložili jednotlivé subjekty verejnej správy, ale ktoré pritom 

neprešli schvaľovacím procesom. Definitívne údaje za rok 2006 bude možné prezentovať po 

spresnení týchto výsledkov na základe vykonaných auditov a po získaní definitívnych údajov 

pre časové rozlíšenie daní za rok 2006 z Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR.   
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V roku 2006 dosiahlo hospodárenie s verejnými financiami schodok vo výške 55 415 

mil. Sk, t.j. 3,4 % z HDP, z čoho dopad druhého piliera dôchodkovej reformy predstavoval 

1,1 % z HDP.    

 Celkovo lepší výsledok hospodárenia verejnej správy v porovnaní s rozpočtom 

vyjadrený v % z HDP predstavuje  0,8 percentuálneho bodu (v absolútnom vyjadrení 9 194 

mil. Sk), z toho vplyv HDP je 0,2 percentuálneho bodu, skutočné výsledky hospodárenia 

verejnej správy mali pozitívny vplyv 0,6 percentuálneho bodu. 

Na výsledok hospodárenia verejnej správy oproti rozpočtu mali pozitívny vplyv najmä 

výsledky dosiahnuté v ústredných rozpočtových organizáciách s lepším ako rozpočtovaným 

schodkom o 17 721 mil. Sk. Tento výsledok bol pozitívne ovplyvnený najmä: 

 výrazne nižším schodkom štátneho rozpočtu (vrátane salda mimorozpočtových účtov 

a štátnych finančných aktív) na hotovostnej báze oproti jeho rozpočtu o 28 009 mil. Sk, 

 časovo rozlíšenými platenými úrokmi vyššími o 7 210 mil. Sk v porovnaní 

s rozpočtom, 

 zmenou stavu pohľadávok a záväzkov v sume 4 477 mil. Sk, 

 ostatnými pozitívnymi vplyvmi v sume 482 mil. Sk. 

K skutočnostiam, ktoré negatívne ovplyvnili plnenie schodku štátneho rozpočtu patria 

najmä tieto: 

 nižšia medziročná zmena stavu pohľadávok voči Európskej únii, ktoré vznikli 

z predfinancovania a intervenčných nákupov, oproti rozpočtu o 4 861 mil. Sk, 

 vyššia hodnota časového rozlíšenia daní o 10 535 mil. Sk v porovnaní s rozpočtom, 

 vkladom do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s. v hodnote 5 719 mil. 

Sk, ktorý však zlepšil jej hospodárenie. Zaznamenanie tohto vkladu ako kapitálový transfer 

však negatívne ovplyvnilo schodok štátneho rozpočtu, 

 záväzok voči Slovnaft, a.s. vo výške 1 342 mil. Sk, ktorý vyplýva z neistoty výsledku 

neukončeného právneho sporu. 

Z ostatných subjektov verejnej správy mala v porovnaní so schváleným rozpočtom 

lepší výsledok o 5 850 mil. Sk najmä Slovenská konsolidačná, a. s. kvôli vkladu Ministerstva 

financií SR do jej základného imania, a Sociálna poisťovňa o 3 362 mil. Sk v dôsledku 

vyššieho hotovostného prebytku v porovnaní s rozpočtom.   
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K subjektom  verejnej správy, ktoré dosiahli významne vyšší schodok podľa ESA 95 

v porovnaní s jeho rozpočtom, patrí najmä Fond národného majetku (o 8 594 mil. Sk) a obce 

(o 5 394 mil. Sk):   

 hospodárenie Fondu národného majetku negatívne ovplyvnil vyšší hotovostný 

schodok o 3 125 mil. Sk oproti rozpočtu a prevzatie rizikovej záruky vyplývajúcej z kúpno-

predajných  zmlúv vo výške 3 350 mil. Sk, s ktorým sa pri tvorbe rozpočtu neuvažovalo, 

 v obciach sa na horšom výsledku prejavil prevažne hotovostný schodok vyšší o 2 490 

mil. Sk a nárast záväzkov 2 904 mil. Sk oproti rozpočtu. 

Pozitívne plnenie rozpočtu schodku podľa ESA 95 bolo dosiahnuté najmä úsporou na 

strane výdavkov. V porovnaní s rozpočtom boli rozpočtované príjmy nižšie o 1 006 mil. Sk 

(0,1 % z HDP) a rozpočtované výdavky o 9 477 mil. Sk (0,6 % HDP). Pozitívne plnenie 

daňových príjmov o 6 473 mil. Sk a nedaňových príjmov o 7 991 mil. Sk bolo korigované 

nenaplnením rozpočtu grantov a transferov vo výške 15 470 mil. Sk. Úsporu vo výdavkov 

spôsobili najmä bežné výdavky vo výške 21 584 mil. Sk.  

 

Podrobnejšie údaje poskytuje nasledujúci prehľad a tabuľka Porovnanie skutočného 

a rozpočtovaného hospodárenia subjektov verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 

2006, uvedená na samostatnej strane. Porovnáva sa v nej hospodárenie verejnej správy podľa 

schváleného rozpočtu (stĺpec 1) a upravenej skutočnosti (stĺpec 2). 

 

    v mil. Sk

Položky Schválený 
rozpočet 

Skutočnosť 
upravená1) Rozdiel 

Skutočnosť v 
metodike 
ESA 952) 

A 1 2 3=2-1 4 
Celkové príjmy konsolidované 563 991 562 985 -1 006 574 226
z toho: daňové a poistné 469 578 476 051 6 473 476 996
            nedaňové 59 401 67 392 7 991 86 958
            granty a transfery 35 012 19 542 -15 470 10 272
Celkové výdavky konsolidované 628 600 619 123 -9 477 629 641
z toho: bežné 564 185 550 308 -13 877 564 731
            kapitálové 64 415 68 815 4 400 64 910
Schodok podľa ESA 95 -64 609 -56 138 8 471 -55 415

Zdroj: Ministerstvo financií SR     
1) V súlade s rozpočtom zaradené prostriedky z Európskej únie a vylúčené mimorozpočtové účty.  

  2)  Predbežné údaje. 
 Nenaplnenie konsolidovaného rozpočtu príjmov verejnej správy o 1 006 mil. Sk  

bolo spôsobené nenaplnením konsolidovaného rozpočtu grantov a transferov o 15 470 mil. Sk 

(1,0 % HDP). Jednou z príčin bolo nenaplnenie rozpočtu príjmov z fondov Európskej únie, 
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ktoré mali podľa schváleného rozpočtu na rok 2006 dosiahnuť 27 880 mil. Sk, ale 

v skutočnosti dosiahli len 20 421 mil. Sk, čo predstavuje 73,2 percentné plnenie. Tento 

výpadok rozpočtovaných EÚ prostriedkov bol kompenzovaný vyššími časovo rozlíšenými 

príjmami z daní a poistného o 6 473 mil. Sk (0,4 % HDP), z ktorých dane prekročili rozpočet 

o 13 936 mil. Sk (v štátnom rozpočte 10 076 mil. Sk, vo VÚC 1 099 mil. Sk, v obciach 2 733 

mil. Sk, v Environmentálnom fonde 28 mil. Sk), pričom celkové poistné nedosiahlo 

rozpočtované príjmy o 7 463 mil. Sk (v zdravotných poisťovniach prekročilo rozpočet o 3 620 

mil. Sk, v Sociálnej poisťovni bol výber nižší o 11 083 mil. Sk). Rozpočet nedaňových 

príjmov, ktoré sú tvorené najmä príjmami z podnikania, z úrokov, administratívnymi 

poplatkami a kapitálovými príjmami, sa prekročil o 7 991 mil. Sk (0,5 % HDP). Prispelo 

k tomu najmä prekročenie ich rozpočtu v štátnom rozpočte o 3 540 mil. Sk, vo Fonde 

národného majetku o 949 mil. Sk, vo verejných vysokých školách o 887 mil. Sk, 

v Environmentálnom fonde o 785 mil. Sk a v príspevkových organizáciách štátu o 566 mil. 

Sk. V ostatných subjektoch verejnej správy sa rozpočet nedaňových príjmov prekročil o 1 264 

mil. Sk. 

Úspora v celkových výdavkoch verejnej správy vo výške 9 477 mil. Sk (0,6 % HDP) 

oproti rozpočtu bola spôsobená najmä nižším čerpaním bežných výdavkov o 13 877 mil. Sk 

(0,9 % HDP). To sa prejavilo najmä v štátnom rozpočte, kde skutočné bežné výdavky boli 

nižšie o 34 377 mil. Sk oproti rozpočtovaným, čo bolo čiastočne kompenzované prekročením 

ich rozpočtu v obciach o 4 753 mil. Sk, zdravotných poisťovniach o 5 082 mil. Sk,  Sociálnej 

poisťovni o 7 274 mil. Sk a  vo verejných vysokých školách o 2 485 mil. Sk. V kapitálových 

výdavkoch sa rozpočet  prekročil o 4 400 mil. Sk (0,3 % HDP). Spôsobili to najmä vyššie 

výdavky na obstaranie kapitálových aktív v obciach o 6 282 mil. Sk. 

Podrobnejšie údaje o  schodku/prebytku v metodike ESA 95 podľa jednotlivých 

subjektov verejnej správy sú uvedené v nasledujúcom texte. 
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2.2.1. Štátny rozpočet  

    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 291 977 
z toho: ·   100 daňové príjmy 236 268 
 ·    200 nedaňové príjmy  19 827 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 349 
            220 administratívne a iné poplatky 7 668 
            230 kapitálové príjmy 639 
            240 úroky 4 303 
            290 iné nedaňové príjmy 5 868 
 ·    300 granty a transfery  35 882 
   
Výdavky spolu 323 655 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 282 758 
            610, 620 mzdy a poistné 50 946 
            630 tovary a služby 41 291 
            640 bežné transfery 164 151 
            650 úroky 26 370 
 ·    700 kapitálové výdavky 40 897 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 10 174 
            720 kapitálové transfery 30 723 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -31 678 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -967 
z toho: ·    pohľadávky  3 315 
 ·    záväzky  1 162 
 ·    časové rozlíšenie platených úrokov  2 507 
 ·    časové rozlíšenie prijatých úrokov (ážio) 440 
 ·   akrualizácia výnosového úroku zo zahraničných 

pohľadávok 
-21 

 ·    časové rozlíšenie daní -8 492 
 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - priame 

platby 
733 

 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - 
predfinancovanie fondov 

1 445 

 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU -
intervenčné poľnonákupy 

-760 

 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - posun 
platby do fondu pre uhlie a oceľ 

25 
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 ·    časové rozlíšenie 25% podielu odvodov tradičných 
vlastných zdrojov do rozpočtu EU 

21 

 .    záväzok voči Slovnaft, a.s. -1 342 
   
+ ostatné úpravy -4 472 
 ·    prijatý transfer z FNM na splátku prevzatého dlhu ŽSR, 

Metra Bratislava, a.s., Vodohospodárskej výstavby, a.s. 
7 707 

 ·    splátka úrokov za dlh prevzatý od ŽSR, Metra 
Bratislava, a.s., Vodohospodárskej výstavby, a.s. 

-1 377 

 ·    kapitálový transfer platený - prevzatie dlhu za 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica 

-1 050 

 ·    kapitálový transfer platený - nepeňažný vklad do ZI 
ŽSR 

-975 

 ·    kapitálový transfer platený - preklasifikovaný vklad do 
ZI Letiskovej spoločnosti Žilina 

-80 

 ·    kapitálový transfer platený - odpustenie pohľadávok 
voči zahraničiu 

-526 

 ·    tovarové deblokácie (splátky pohľadávok voči 
zahraničiu) 

-1 327 

 ·   transfer neziskovým inštitúciám - 2% daní -1 125 
 ·    kapitálový transfer platený - vklad do ZI SKA -5 719 
 ·    vylúčenie EU tokov smerujúcich mimo verejnú správu 

z príjmov -16 521 
 ·    vylúčenie EU tokov smerujúcich mimo verejnú správu 

z výdavkov 16 521 
   
 + saldo mimorozpočtových účtov 723 
MRÚ príjmy 27 762 
 výdavky 27 039 
   
 + saldo rozpočtových operácií ŠFA -14 846 
ŠFA príjmy 5 847 
 výdavky 20 693 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -51 240 
Príjmy podľa ESA 95 312 035 
Výdavky podľa ESA 95 363 275 
   
Financovanie štátneho rozpočtu -51 240 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 39 320 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 2 299 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 2 299 
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výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 56 029 
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 54 572 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        účasť na majetku - nákup akcií (814) 1 457 
   
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 85 310 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 144 920 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        Prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 68 687 
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 76 233 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 59 610 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 41 124 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 18 486 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -2 209 
   
+ ostatné úpravy -4 472 
   
+ financovanie z MRÚ 1 608 
   
Zmena stavu na bankových účtoch -14 410 

Diskrepancia  177 
   
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky  

hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, kapitola 2, časť 2.1. a 2.2. 
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2.2.2.  Štátne finančné aktíva  
    v mil. Sk 

    
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 6 692 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  6 642 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 218 
            240 úroky 5 424 
 ·    300 granty a transfery  50 
   
Výdavky spolu 21 538 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 21 307 
            630 tovary a služby 1 169 
            640 bežné transfery  20 138 
 . prostriedky určené na dôchodkovú reformu 19 200 
 . transfer do štátneho rozpočtu 938 
 ·    700 kapitálové výdavky 231 
            720 kapitálové transfery 231 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -14 846 
 
 
Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky  

hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, kapitola 5. Štátne aktíva a pasíva. 

 

 

2.2.3. Mimorozpočtové účty  
    v mil. Sk

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 27 762
z toho: ·   100 daňové príjmy 945
 ·    200 nedaňové príjmy  19 566
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 110
            220 administratívne a iné poplatky 2 923
            230 kapitálové príjmy 3 289
            240 úroky 4
            290 iné nedaňové príjmy 13 240
 ·    300 granty a transfery  7 251
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Výdavky spolu 25 834
z toho:  
 ·    600 bežné výdavky 23 397
            610, 620 mzdy a poistné 4 015
            630 tovary a služby 10 523
            640 bežné transfery 8 855
            650 úroky 4
 ·    700 kapitálové výdavky 2 437
            710 obstarávanie kapitálových aktív 2 208
            720 kapitálové transfery 229
  
Prebytok (+) / Schodok (-) 1 928
 
+ ostatné úpravy -1 205
 ·    výdavky na účte grantov a darov -1 205
  
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-)  723
Príjmy podľa ESA 95 27 762
Výdavky podľa ESA 95 27 039
   
   
Financovanie mimorozpočtových účtov  
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 1 608
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) -32
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 1
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        Príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) -33
   
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 1 576
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 403
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        účasť na majetku - nákup akcií (814) 1 173
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 0
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 538
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 538
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 538
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 269
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 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 269
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-)  1 608

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

    v mil. Sk

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 1 944
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 944
            240 úroky 135
            290 iné nedaňové príjmy 1 809
  
Výdavky spolu 641
z toho:  
 ·    600 bežné výdavky 425
            610, 620 mzdy a poistné 5
            630 tovary a služby 4
            640 bežné transfery 416
 ·    700 kapitálové výdavky 216
            720 kapitálové transfery 216
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 1 303
  
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 1 303
Príjmy podľa ESA 95 1 944
Výdavky podľa ESA 95 641
   
Financovanie Národného jadrového fondu 1 303
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 1 303
   
Zmena stavu na bankových účtoch 1 303
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Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 5.2. Národný 

jadrový fond. 

 

2.2.5. Štátny fond rozvoja bývania  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 3 884 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  766 
            220 administratívne a iné poplatky 16 
            240 úroky 733 
            290 iné nedaňové príjmy 17 
 ·    300 granty a transfery  3 118 
   
Výdavky spolu 51 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 42 
            610, 620 mzdy a poistné 11 
            630 tovary a služby 16 
            640 bežné transfery 15 
 ·    700 kapitálové výdavky 9 
            720 kapitálové transfery 9 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 3 833 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  6 
 ·    pohľadávky  6 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 3 839 
Príjmy podľa ESA 95 3 890 
Výdavky podľa ESA 95 51 
   
Financovanie Štátneho fondu rozvoja bývania 3 839 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 3 839 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 942 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 942 
   
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 4 648 
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 4 648 
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Zmena stavu pohľadávok 6 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 127 
 
 
Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 5.3. Štátny 

fond rozvoja bývania. 

 

2.2.6. Environmentálny fond  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 2 032 
z toho: ·   100 daňové príjmy 28 
 ·    200 nedaňové príjmy  2 004 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 85 
            220 administratívne a iné poplatky 1 895 
            240 úroky 23 
            290 iné nedaňové príjmy 1 
   
Výdavky spolu 1 496 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 67 
            610, 620 mzdy a poistné 10 
            630 tovary a služby 20 
            640 bežné transfery 37 
 ·    700 kapitálové výdavky 1 429 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 2 
            720 kapitálové transfery 1 427 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 536 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  9 
 ·    pohľadávky 9 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 545 
Príjmy podľa ESA 95 2 041 
Výdavky podľa ESA 95 1 496 
   
Financovanie Environmentálneho fondu 545 
v tom:   
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Čisté nadobudnutie finančných aktív 545 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 47 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 47 
   
Zmena stavu pohľadávok 8 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 584 
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 5.4. 

Environmentálny fond. 

 

2.2.7. Fond národného majetku SR  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 15 062 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  15 062 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 13 748 
            220 administratívne a iné poplatky 33 
            230 kapitálové príjmy 1 
            240 úroky 1 264 
            290 iné nedaňové príjmy 16 
   
Výdavky spolu 22 844 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 15 133 
            610, 620 mzdy a poistné 85 
            630 tovary a služby 1 153 
            640 bežné transfery (transfer do štátneho rozpočtu) 13 892 
            650 úroky 3 
 ·    700 kapitálové výdavky 7 711 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 4 
            720 kapitálové transfery (transfer do ŠR - na 

realizovanú záruku za ŽSR a VHV, š. p.) 7 707 
   
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -7 782 
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 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia 81 
 ·    pohľadávky -1 
 ·    záväzky 82 
   
 + ostatné úpravy -3 350 
 .    prevzatý dlh z rizikových záväzkov FNM SR -3 350 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -11 051 
Príjmy podľa ESA 95 15 061 
Výdavky podľa ESA 95 26 112 
   
Financovanie FNM SR -11 051 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -8 007 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 32 288 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        Príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 32 288 
   
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 382 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        účasť na majetku - nákup akcií (814) 382 
   
Zmena stavu pohľadávok -1 337 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív -92 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 10 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 10 
   
Zmena stavu záväzkov -82 
   
 ostatné úpravy -3 350 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 25 236 
Diskrepancia 214 
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 6. Fond 

národného majetku SR. 
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2.2.8. Slovenský pozemkový fond  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 499 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  499 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 363 
            220 administratívne a iné poplatky 5 
            230 kapitálové príjmy 74 
            240 úroky 48 
            290 iné nedaňové príjmy 9 
   
Výdavky spolu 610 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 605 
            610, 620 mzdy a poistné 123 
            630 tovary a služby 130 
            640 bežné transfery 352 
 ·    700 kapitálové výdavky 5 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 5 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -111 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia -28 
 ·    pohľadávky -30 
 ·    záväzky 2 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -139 
Príjmy podľa ESA 95 469 
Výdavky podľa ESA 95 608 
   
Financovanie Slovenského pozemkového fondu -139 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -61 
   
Zmena stavu pohľadávok -96 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 78 
   
Zmena stavu záväzkov 78 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 35 
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Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 7. Slovenský 

pozemkový fond. 

 

 

2.2.9. Slovenská konsolidačná, a.s.  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 458 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  458 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 
            240 úroky 453 
            290 iné nedaňové príjmy 3 
   
Výdavky spolu 232 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 232 
            610, 620 mzdy a poistné 232 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 226 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia   -8 
 ·    pohľadávky -10 
 ·    záväzky 2 
   
+ ostatné úpravy 5 719 
 kapitálový transfer prijatý 5 719 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 5 937 
Príjmy podľa ESA 95 6 167 
Výdavky podľa ESA 95 230 
   
Financovanie Slovenskej konsolidačnej, a. s. 5 937 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 216 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 274 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 274 
   
Zmena stavu pohľadávok 17 
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Čisté nadobudnutie finančných pasív -2 
   
Zmena stavu záväzkov -2 
 ostatné úpravy 5 719 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 473 
  
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 8. Slovenská 

konsolidačná, a.s. 

 

2.2.10. Verejné vysoké školy  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 15 000 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  2 180 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 15 
            220 administratívne a iné poplatky 1 758 
            230 kapitálové príjmy 275 
            240 úroky 6 
            290 iné nedaňové príjmy 126 
 ·    300 granty a transfery  12 820 
   
Výdavky spolu 14 758 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 13 269 
            610, 620 mzdy a poistné 7 169 
            630 tovary a služby 4 635 
            640 bežné transfery 1 464 
            650 úroky 1 
 ·    700 kapitálové výdavky 1 489 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 1 489 

   
Prebytok (+) / Schodok (-) 242 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -1 264 
 ·    pohľadávky 74 
 ·    záväzky -1 338 
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Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -1 022 
Príjmy podľa ESA 95 15 074 
Výdavky podľa ESA 95 16 096 
   
Financovanie verejných vysokých škôl -1 022 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 576 
   
Zmena stavu pohľadávok 74 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 1 335 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 3 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 3 
   
Zmena stavu záväzkov 1 338 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 502 
Diskrepancia 261 
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 9. Verejné 

vysoké školy. 

 

2.2.11. Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora 
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 8 238 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  2 071 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 146 
            220 administratívne a iné poplatky 1 516 
            230 kapitálové príjmy 14 
            240 úroky 1 
            290 iné nedaňové príjmy 394 
 ·    300 granty a transfery  6 167 
   
Výdavky spolu 8 016 
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z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 6 586 
            610, 620 mzdy a poistné 3 112 
            630 tovary a služby 3 392 
            640 bežné transfery 70 
            650 úroky 12 
 ·    700 kapitálové výdavky 1 430 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 1 430 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 222 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -908 
 ·    pohľadávky -819 
 ·    záväzky -89 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -686 
Príjmy podľa ESA 95 7 419 
Výdavky podľa ESA 95 8 105 
   
Financovanie príspevkových organizácií štátu zaradených do sektora -686 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -1 665 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 1 039 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        Príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 1 039 
   
Zmena stavu pohľadávok -819 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív -1 058 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 9 
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 9 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 1 156 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 1 156 
   
Zmena stavu záväzkov 89 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 193 
Diskrepancia 79 
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Podľa metodiky ESA95 sú súčasťou sektora verejnej správy len netrhové príspevkové 

organizácie, preto súbor jednotiek, vykazovaný v tejto kapitole je odlišný od údajov 

v časti Výsledky rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy,  

kapitola 10. Príspevkové organizácie. 

 

 

2.2.12. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 350 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  16 
            220 administratívne a iné poplatky 15 
            240 úroky 1 
 ·    300 granty a transfery  334 
   
Výdavky spolu 341 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 307 
            610, 620 mzdy a poistné 191 
            630 tovary a služby 116 
 ·    700 kapitálové výdavky 34 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 34 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 9 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia   -40 
 ·    pohľadávky 145 
 ·    záväzky -185 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -31 
Príjmy podľa ESA 95 495 
Výdavky podľa ESA 95 526 
   
Financovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou -31 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 186 
   
Zmena stavu pohľadávok 145 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 185 
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Zmena stavu záväzkov 185 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 41 
Diskrepancia 32 
 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 13. Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

 

2.2.13 Ústav pamäti národa  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 44 
z toho: ·    300 granty a transfery  44 
   
Výdavky spolu 44 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 44 
            610, 620 mzdy a poistné 29 
            630 tovary a služby 15 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 0 
   
+ zahrnutie položiek časového rozlíšenia   0 
 ·    pohľadávky -1 
 ·    záväzky 1 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 0 
Príjmy podľa ESA 95 43 
Výdavky podľa ESA 95 43 
   
Financovanie Ústavu pamäti národa 0 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -1 
   
Zmena stavu pohľadávok -1 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív -1 
   
Zmena stavu záväzkov -1 
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Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 11. Ústav 

pamäti národa. 

 

 

2.2.14. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 22 
z toho: ·    300 granty a transfery  22 
   
Výdavky spolu 21 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 21 
            610, 620 mzdy a poistné 7 
            630 tovary a služby 14 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 1 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  3 
 ·    záväzky 3 
   
+ ostatné úpravy 3 
 ·    príjmy nezachytené vo  výkaze o príjmoch 3 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 7 
Príjmy podľa ESA 95 25 
Výdavky podľa ESA 95 18 
   
Financovanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva 7 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 3 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív -3 
   
Zmena stavu záväzkov -3 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 

3 
Diskrepancia -1 
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Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 12. Slovenské 

národné stredisko pre ľudské práva. 

 

 

2.2.15. Vyššie územné celky  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 25 839 
z toho: ·   100 daňové príjmy 13 179 
 ·    200 nedaňové príjmy  1 596 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 79 
            220 administratívne a iné poplatky 1 218 
            230 kapitálové príjmy 115 
            240, 250 úroky 50 
            290 iné nedaňové príjmy 134 
 ·    300 granty a transfery  11 064 
   
Výdavky spolu 26 123 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 23 395 
            610, 620 mzdy a poistné 8 615 
            630 tovary a služby 5 514 
            640 bežné transfery 9 226 
            650 úroky 40 
 ·    700 kapitálové výdavky 2 728 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 2 017 
            720 kapitálové transfery 711 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -284 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  264 
 ·    pohľadávky -19 
 ·    záväzky  283 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -20 
Príjmy podľa ESA 95 25 820 
Výdavky podľa ESA 95 25 840 

   
Financovanie vyšších územných celkov -20 
v tom:   
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Čisté nadobudnutie finančných aktív 452 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 1 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 1 
   
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 5 
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 2 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        účasť na majetku - nákup akcií (814) 3 
   
Zmena stavu pohľadávok -19 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 582 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 1 014 
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 1 014 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 149 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 149 
   
Zmena stavu záväzkov -283 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 467 
Diskrepancia -110 
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 2. Vyššie 

územné celky. 

 

2.2.16. Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora 
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 8 433 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 448 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 179 
            220 administratívne a iné poplatky 1 037 
            230 kapitálové príjmy 7 
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            240 úroky 7 
            290 iné nedaňové príjmy 218 
 ·    300 granty a transfery  6 985 
   
Výdavky spolu 8 389 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 7 726 
            610, 620 mzdy a poistné 4 966 
            630 tovary a služby 2 683 
            640 bežné transfery 77 
 ·    700 kapitálové výdavky 663 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 662 
            720 kapitálové transfery 1 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 44 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -123 
 ·    pohľadávky -89 
 ·    záväzky -34 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -79 
Príjmy podľa ESA 95 8 344 
Výdavky podľa ESA 95 8 423 
   
Financovanie príspevkových organizácií VÚC zaradených do sektora -79 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -53 
   
Zmena stavu pohľadávok -89 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 32 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 2 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 2 
   
Zmena stavu záväzkov 34 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 36 
Diskrepancia -6 
 

Podľa metodiky ESA95 sú súčasťou sektora verejnej správy sú len netrhové 

príspevkové organizácie, preto súbor jednotiek, vykazovaný v tejto kapitole je odlišný 
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od údajov v časti Výsledky rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej 

správy, kapitola 10. Príspevkové organizácie. 

 

 

2.2.17. Obce  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 83 121 
z toho: ·   100 daňové príjmy 40 794 
 ·    200 nedaňové príjmy  14 309 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 694 
            220 administratívne a iné poplatky 3 668 
            230 kapitálové príjmy 5 680 
            240, 250 úroky 244 
            290 iné nedaňové príjmy 1 023 
 ·    300 granty a transfery  28 018 
   
Výdavky spolu 85 611 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 62 359 
            610, 620 mzdy a poistné 29 813 
            630 tovary a služby 23 747 
            640 bežné transfery 8 014 
            650 úroky 785 
 ·    700 kapitálové výdavky 23 252 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 20 807 
            720 kapitálové transfery 2 445 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) -2 490 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -2 284 
 ·    pohľadávky  -830 
 ·    záväzky  -1 454 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -4 774 
Príjmy podľa ESA 95 82 291 
Výdavky podľa ESA 95 87 065 
   
Financovanie obcí -4 774 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -203 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 758 
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 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451) 485 
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 143 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        Príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 130 
   
výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 961 
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 55 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        účasť na majetku - nákup akcií (814) 906 
   
Zmena stavu pohľadávok -830 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 3 926 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 5 208 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        Prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 64 
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 5 144 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 2 736 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 109 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 2 627 
   
Zmena stavu záväzkov 1 454 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 424 
Diskrepancia 645 
 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 1. Obce. 
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2.2.18. Príspevkové organizácie obcí zaradené do sektora 

    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu 2 823 
z toho: ·    200 nedaňové príjmy  725 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 167 
            220 administratívne a iné poplatky 499 
            240 úroky 2 
            290 iné nedaňové príjmy 57 
 ·    300 granty a transfery  2 098 
   
Výdavky spolu 2 810 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 2 284 
            610, 620 mzdy a poistné 984 
            630 tovary a služby 1 293 
            640 bežné transfery 6 
            650 úroky 1 
 ·    700 kapitálové výdavky 526 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 525 
            720 kapitálové transfery 1 
   
Prebytok (+) / Schodok (-) 13 
   
 + zahrnutie položiek časového rozlíšenia  -102 
 ·    pohľadávky -86 
      z toho: preddavky -78 
 ·    záväzky -16 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -89 
Príjmy podľa ESA 95 2 815 
Výdavky podľa ESA 95 2 904 
   
Financovanie príspevkových organizácií obcí zaradených do sektora -89 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív -56 
   
Zmena stavu pohľadávok -86 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 13 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 1 
 ·  Pôžičky  
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        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 1 
   
výdavkové finančné operácie (úbytok pasív) 4 
 ·  Pôžičky  
        splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824) 4 
   
Zmena stavu záväzkov 16 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 30 
Diskrepancia 20 
 

 

Podľa metodiky ESA95 sú súčasťou sektora verejnej správy sú len netrhové 

príspevkové organizácie, preto súbor jednotiek, vykazovaný v tejto kapitole je odlišný 

od údajov v časti Výsledky rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej 

správy, kapitola 10. Príspevkové organizácie. 

 

 

2.2.19. Zdravotné poisťovne  
    v mil. Sk 

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu1) 79 498 
z toho: ·   100 daňové príjmy 78 295 
 ·    200 nedaňové príjmy  1 199 
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 
            220 administratívne a iné poplatky 854 
            230 kapitálové príjmy 6 
            240 úroky 105 
            290 iné nedaňové príjmy 232 
 ·    300 granty a transfery  4 
   
Výdavky spolu1) 79 273 
z toho:   
 ·    600 bežné výdavky 78 589 
            610, 620 mzdy a poistné 1 556 
            630 tovary a služby 76 570 
            640 bežné transfery 463 
 ·    700 kapitálové výdavky 684 
            710 obstarávanie kapitálových aktív 684 
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Prebytok (+) / Schodok (-) 225 
   
+ zaradenie položiek časového rozlíšenia -1 215 
z toho: ·       vplyv akrualizácie poistného 444 
 ·       pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom) -68 
 ·       záväzky -1 591 
   
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) -990 
Príjmy podľa ESA 95 79 874 
Výdavky podľa ESA 95 80 864 
   
Financovanie zdravotných poisťovní -990 
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 2 880 
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 38 
 ·  Cenné papiere okrem akcií  
        Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku (451) 38 
   
Zmena stavu pohľadávok 75 
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív 3 868 
príjmové finančné operácie (prírastok pasív) 2 277 
 ·  Pôžičky  
        Prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520) 4 
 ·  Akcie a ostatné podiely  
        Vklad do základného imania (456) 2 273 
   
Zmena stavu záväzkov 1 591 
   
Zmena stavu na bankových účtoch 2 843 
Diskrepancia 2 

1) Vylúčené prostriedky z prerozdelenia zdravotného poistenia. 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 4. Zdravotné 

poisťovne. 
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2.2.20. Sociálna poisťovňa  

    v mil. Sk

  
2006 

skutočnosť 
Príjmy spolu1) 134 476
z toho: ·   100 daňové príjmy 114 986
 ·    200 nedaňové príjmy  290
            210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 15
            220 administratívne a iné poplatky 89
            230 kapitálové príjmy 1
            240 úroky 151
            290 iné nedaňové príjmy 34
 ·    300 granty a transfery (Transfer zo ŠFA na vykrytie 

schodku v dôsledku zavedenia kapitalizačného piliera)  
19 200

  
Výdavky spolu1) 132 056
z toho:  
 ·    600 bežné výdavky 131 759
            610, 620 mzdy a poistné 1 774
            630 tovary a služby 1 189
            640 bežné transfery 128 798
                   z toho: výdavky poistenia 123 980
 ·    700 kapitálové výdavky 299
            710 obstarávanie kapitálových aktív 299
  
Prebytok (+) / Schodok (-) 2 420
  
+ zaradenie položiek časového rozlíšenia 655
z toho: 
 ·        vplyv akrualizácie poistného 549

 ·    pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom) 10
 ·    záväzky 96
  
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) 3 075
Príjmy podľa ESA 95 135 035
Výdavky podľa ESA 95 131 960
   
Financovanie Sociálnej poisťovne 3 075
v tom:   
Čisté nadobudnutie finančných aktív 2 995
príjmové finančné operácie (úbytok aktív) 411
 ·  Pôžičky  
        Príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420) 411
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výdavkové finančné operácie (prírastok aktív) 77
 ·  Pôžičky  
        poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818) 77
   
Zmena stavu pohľadávok 559
   
Čisté nadobudnutie finančných pasív -96
   
Zmena stavu záväzkov -96
   
Zmena stavu na bankových účtoch 2 770
Diskrepancia 16

1) Vylúčené vnútorné transfery medzi fondmi Sociálnej poisťovne a prostriedky zo štátneho rozpočtu  
na vyplácanie štátnych sociálnych dávok. 

 

Detailné informácie o položkách príjmov a výdavkov sú uvedené v časti Výsledky 

rozpočtového hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, kapitola 3. Sociálna 

poisťovňa. 

 

 

 

 

 



 48

v mil. Sk

Skutočnosť Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 
aktíva a 

mimoroz-
počtové 

účty

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,      

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slov. 
národné 
stredisko 

pre ľudské 
práva

Spolu 
nekonsoli-

dované

Hotovostné príjmy 291 977 34 454 7 860 15 062 499 458 8 238 15 000 25 839 8 433 83 121 2 823 134 476 79 498 350 44 22 708 154

Hotovostné výdavky 323 655 47 372 2 188 22 844 610 232 8 016 14 758 26 123 8 389 85 611 2 810 132 056 79 273 341 44 21 754 343

Prebytok(+) / Schodok (-) -31 678 -12 918 5 672 -7 782 -111 226 222 242 -284 44 -2 490 13 2 420 225 9 0 1 -46 189

Časové rozlíšenie -967 0 15 81 -28 -8 -908 -1 264 264 -123 -2 284 -102 655 -1 215 -40 0 3 -5 921

Ostatné úpravy -4 472 -1 205 0 -3 350 0 5 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 305

Príjmy podľa ESA 278 426 34 454 7 875 15 061 469 6 167 7 419 15 074 25 820 8 344 82 291 2 815 135 035 79 874 495 43 25 699 687

Výdavky podľa ESA 315 543 48 577 2 188 26 112 608 230 8 105 16 096 25 840 8 423 87 065 2 904 131 960 80 864 526 43 18 755 102

Čisté pôžičky (+) / čisté výpožičky (-) -37 117 -14 123 5 687 -11 051 -139 5 937 -686 -1 022 -20 -79 -4 774 -89 3 075 -990 -31 0 7 -55 415

Rozpočet Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva 

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,      

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slov. 
národné 
stredisko 

pre ľudské 
práva

Spolu 
nekonsoli-

dované

Hotovostné príjmy 272 717 16 847 7 403 14 114 443 278 8 204 13 277 24 898 8 074 75 501 2 580 148 541 75 786 409 0 0 669 072

Hotovostné výdavky 330 185 31 984 1 957 18 771 454 192 8 012 13 277 24 898 7 824 75 501 2 497 149 448 75 786 447 0 0 741 233

Prebytok(+) / Schodok (-) -57 468 -15 137 5 446 -4 657 -11 86 192 0 0 250 0 83 -907 0 -38 0 0 -72 161

Časové rozlíšenie 3 644 0 0 2 200 0 0 0 0 210 0 620 0 618 261 0 0 0 7 553

Ostatné úpravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príjmy podľa ESA 281 064 16 847 7 403 14 114 443 278 8 204 13 277 25 108 8 074 76 121 2 580 149 159 76 047 409 0 0 679 128

Výdavky podľa ESA 334 888 31 984 1 957 16 571 454 192 8 012 13 277 24 898 7 824 75 501 2 498 149 448 75 786 447 0 0 743 737

Čisté pôžičky (+) / čisté výpožičky (-) -53 824 -15 137 5 446 -2 457 -11 86 192 0 210 250 620 82 -289 261 -38 0 0 -64 609

Rozdiel Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,      

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slov. 
národné 
stredisko 

pre ľudské 
práva

Spolu 
nekonsoli-

dované

Hotovostné príjmy 19 260 17 607 457 948 56 180 34 1 723 941 359 7 620 243 -14 065 3 712 -59 44 22 39 082

Hotovostné výdavky -6 530 15 388 231 4 073 156 40 4 1 481 1 225 565 10 110 313 -17 392 3 487 -106 44 21 13 110

Prebytok(+) / Schodok (-) 25 790 2 219 226 -3 125 -100 140 30 242 -284 -206 -2 490 -70 3 327 225 47 0 1 25 972

Časové rozlíšenie -4 611 0 15 -2 119 -28 -8 -908 -1 264 54 -123 -2 904 -102 37 -1 476 -40 0 3 -13 474

Ostatné úpravy -4 472 -1 205 0 -3 350 0 5 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 305

Príjmy podľa ESA -2 638 17 607 472 947 26 5 889 -785 1 797 712 270 6 170 235 -14 124 3 827 86 43 25 20 559

Výdavky podľa ESA -19 345 16 593 231 9 541 154 38 93 2 819 942 599 11 564 406 -17 488 5 078 79 43 18 11 365

Čisté pôžičky (+) / čisté výpožičky (-) 16 707 1 014 241 -8 594 -128 5 851 -878 -1 022 -230 -329 -5 394 -171 3 364 -1 251 7 0 7 9 194

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Porovnanie skutočného a rozpočtovaného hospodárenia zložiek verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 2006
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3. Prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy 

Vyhodnotenie stavu aktív a pasív sektora verejnej správy je možné vykonať na 

základe údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy 

zostavené a predložené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Účtovné výkazy tvoriace súčasť účtovnej závierky sú usporiadané tak, aby sa už na 

základe ich formálnej úpravy dali použiť ako zdroj informácií pre finančnú analýzu  

organizácie. Účtovné výkazy sú sústavou základných ukazovateľov ako aktíva, pasíva, resp. 

majetok a zdroje financovania, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. Ide o absolútne 

ukazovatele v hodnotovom vyjadrení.  

Ukazovatele účtovnej závierky možno podľa ich vypovedacej schopnosti a významu 

rozdeliť do dvoch vzájomne podmienených skupín: 

     • stavové ukazovatele - kvantifikujú stavy majetku a zdrojov financovania ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31. decembru 2006 a sú vykázané v súvahe, 

     • intervalové ukazovatele - predstavujú sumy nákladov a výnosov zistené od začiatku 

účtovného obdobia do jeho konca, t.j. za kalendárny rok 2006 a sú vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. Intervalovým ukazovateľom je aj výsledok hospodárenia organizácie. 

Pri hodnotení majetkovej pozície jednotlivých subjektov verejnej správy v ďalších 

častiach štátneho záverečného účtu za rok 2006 sa vychádza predovšetkým z účtovného 

výkazu súvaha, a  to : 

      z agregovaných súvah štátnych rozpočtových  a príspevkových organizácií, 

      z agregovaných súvah obcí a vyšších územných celkov, 

      z agregovaných súvah štátnych fondov, 

      z agregovaných súvah zdravotných poisťovní, 

      z agregovaných súvah verejných vysokých škôl, 

      zo súvahy Sociálnej poisťovne, 

      zo súvahy Fondu národného majetku SR, 

      zo súvahy Slovenského pozemkového fondu, 

      zo súvahy Slovenskej konsolidačnej, a.s., 

      zo súvahy Ústavu pamäti národa, 

      zo súvahy Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 

      zo súvahy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
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Majetková pozícia subjektov verejnej správy je v ďalšom texte hodnotená 

prostredníctvom stavových ukazovateľov. Intervalové ukazovatele nachádzajúce sa vo výkaze 

ziskov a strát  nie sú pre účely štátneho záverečného účtu ukazovateľmi s požadovanou 

vypovedacou schopnosťou, pretože jednotlivé subjekty verejnej správy vedú účtovníctvo 

podľa rôznych postupov účtovania, a teda štruktúra ich výsledku hospodárenia nie je 

porovnateľná. 

Zhodnotenie majetkovej pozície subjektov verejnej správy pozostáva z  analýzy týchto  

hodnotených ukazovateľov: 

      štruktúra majetku 

      štruktúra zdrojov financovania. 

Analýza štruktúry majetku sa zameriava predovšetkým na určenie podielu jednotlivých 

druhov majetku na jeho celkovom objeme a na porovnanie štruktúry majetku za vykazované 

obdobie (rok 2006) a za bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2005). Pod jednotlivými 

druhmi majetku sa rozumie neobežný  majetok a obežný majetok. Neobežný majetok sa 

posudzuje v členení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý 

finančný majetok. Pri obežnom majetku sa budú vyhodnocovať najmä pohľadávky, finančný 

majetok a návratné finančné výpomoci. V rámci analýzy dlhodobého odpisovaného majetku 

má významnú vypovedaciu schopnosť  výpočet koeficienta opotrebenia,  t.j. pomeru súčtu 

oprávok k dlhodobému majetku a súčtu obstarávacích cien odpisovaného dlhodobého 

majetku. Koeficient opotrebenia udáva v percentách stupeň opotrebenia dlhodobého majetku, 

ktorý je dôležitou informáciou pri rozhodovaní sa o nových investíciách.  

Analýza  štruktúry zdrojov financovania  poskytuje informácie  o pomere vlastných 

zdrojov krytia majetku a záväzkoch na celkových pasívach organizácie. 

Analýzou príslušných ukazovateľov účtovných výkazov (zhodnotenia majetkovej 

pozície subjektov verejnej správy)  poskytne štátny záverečný účet nielen informácie 

o uplynulom rozpočtovom roku, ale aj informácie využiteľné pri tvorbe rozpočtov na 

nasledujúce roky, teda informácie  pre efektívny manažment verejných financií. 

V nasledujúcom texte prezentované porovnanie stavu majetku v netto hodnote a pasív 

za vykazované obdobie so stavom na konci roka 2005 vychádza z hodnôt, ktoré sú vyčíslené 

ako agregácia údajov získaných z účtovných výkazov, ku ktorým sú pripočítané údaje 

o stavoch aktív a pasív zaniknutého Štátneho fondu pre likvidáciu jadrovo-energetických 
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zariadení k 31.12.2005. Národný jadrový fond, ako nástupca tohto štátneho fondu, vo svojej 

súvahe za rok 2006 vykázal predchádzajúce účtovné obdobie s nulovými hodnotami. 

Celkový majetok verejnej správy (neobežný aj obežný) v roku 2006 vzrástol oproti 

roku 2005 o 34 705 mil. Sk, z toho:  

 dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 699 mil. Sk, 

 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 31 016 mil. Sk, 

 dlhodobý finančný majetok vzrástol o 1 263 mil. Sk, 

 pohľadávky vrátane návratných finančných výpomocí poklesli o 6 375 mil. Sk,  

 krátkodobý finančný majetok vzrástol o 8 790 mil. Sk. 

Na výraznom zvýšení stavu dlhodobého hmotného majetku sa podieľali predovšetkým 

obce s prírastkom 19 603 mil. Sk, samosprávne kraje s prírastkom 3 749 mil. Sk, zdravotné 

poisťovne s prírastkom 2 813 mil. Sk a štátne rozpočtové organizácie s prírastkom 2 168 mil. 

Sk.  

Z obežného majetku, ktorého hodnota oproti roku 2005 vzrástla o 1 726 mil. Sk,  sa 

výrazne zvýšil krátkodobý finančný majetok o 8 790 mil. Sk. Podieľali sa na tom                    

v rozhodujúcej miere Fond národného majetku s prírastkom 3 683 mil. Sk, Sociálna 

poisťovňa s prírastkom 2 770 mil. Sk a štátne fondy s prírastkom 2 013 mil. Sk.  

Celkový pokles pohľadávok vrátane návratných finančných výpomocí spôsobil Fond 

národného majetku, ktorého pohľadávky poklesli o 16 478 mil. Sk predovšetkým z dôvodu 

predaja časti pohľadávok vo výške 15 526 mil. Sk. Tento pokles bol kompenzovaný zvýšením 

pohľadávok štátnych rozpočtových organizácií o 11 992 mil. Sk. Spôsobili to najmä 

pohľadávky z obchodných transakcií Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s peňažnými 

prostriedkami požičanými z účtov klientov Štátnej pokladnice v hodnote 38 831 mil. Sk a 

odpísanie návratnej finančnej výpomoci voči Slovenskej inkasnej, s.r.o. vo výške 25 279 mil. 

Sk na základe rozhodnutia súdu o výmaze spoločnosti z obchodného registra.  

Celkové súhrnné pasíva subjektov verejnej správy v roku 2006 vzrástli oproti roku 

2005 o 34 705 mil. Sk, z toho: 

 vlastné zdroje krytia majetku poklesli o 34 880 mil. Sk, 

 cudzie zdroje vzrástli o 69 585 mil. Sk. 
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Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2005  a k 31.12.2006 v netto účtovných  hodnotách (v mil. Sk) 
       

2005 2006 
v tom: v tom: 

 
Druh majetku verejná 

správa spolu štátny 
rozpočet 

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

verejná 
správa spolu štátny 

rozpočet 

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

              
 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 737 045 272 975 464 070 770 023 266 904 503 119
    Nehmotný 7 626 5 652 1 974 8 325 5 966 2 359
    Hmotný 453 371 107 519 345 852 484 387 109 687 374 700
    Finančný 276 048 159 804 116 244 277 311 151 251 126 060
        
 OBEŽNÝ MAJETOK 500 222 307 658 192 564 501 949 317 342 184 607
    Zásoby 67 227 65 008 2 219 65 503 63 078 2 425
    Pohľadávky 218 368 139 546 78 822 211 993 151 538 60 455
    finančný majetok 212 806 103 104 109 702 221 596 102 726 118 870
    účty časového rozlíšenia 1 821 0 1 821 2 857 0 2 857
        
 MAJETOK SPOLU 1 237 267 580 633 656 634 1 271 972 584 246 687 726

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Pasíva verejnej správy k 31.12.2005 a k 31.12.2006 (v mil. Sk)   
       

2005 2006 
v tom: v tom: 

 
Druh pasív verejná  

správa spolu štátny 
rozpočet 

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

verejná  
správa spolu štátny 

rozpočet 

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

              
 VLASTNÉ ZDROJE 568 693 1 434 567 259 533 813 -69 815 603 628
        
 CUDZIE  ZDROJE 668 574 579 199 89 375 738 159 654 061 84 098
        
 PASÍVA SPOLU 1 237 267 580 633 665 634 1 271 972 584 246 687 726

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

Uvedené prehľady majetku a pasív verejnej správy vychádzajú z údajov  

agregovaných súvah jednotlivých subjektov verejnej správy. Avšak súčasťou súvahy štátnych 

rozpočtových organizácií sú aj aktíva Národného fondu, ktoré obsahujú peňažné prostriedky 

EÚ, ktoré nepokladáme za aktíva verejnej správy. Celkový objem aktív Účtovného strediska 

Sekcie európskych záležitostí MF SR predstavuje 8 735 mil. Sk.  

 



 53

3.1. Reálna hodnota vybraných majetkových položiek 

 Predpokladané riziká a straty týkajúce sa majetku a záväzkov, ktoré sú známe ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky, zohľadňujú účtovné jednotky (subjekty verejnej správy sú 

účtovnými jednotkami), v zmysle zákona o účtovníctve, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, t.j. k 31.12.2006. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa 

vyjadrujú prostredníctvom: 

 rezerv, 

 opravných položiek, 

 odpisov. 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné 

položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku, pričom ak zanikne riziko, 

opravné položky sa zrušia. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.  

V zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem 

pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

s ohľadom  na opotrebovanie  zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.  

Rezervy a opravné položky sú špeciálne upravené v zmysle zákona o účtovníctve pre 

účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania, ktoré tvoria rezervy a opravné položky 

iba v rámci podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že  vo svojej hlavnej činnosti tieto 

organizácie rezervy a opravné položky netvoria. O predpokladanom znížení hodnoty majetku 

prostredníctvom vytvárania opravných položiek účtujú v rámci hlavnej činnosti len niektoré 

subjekty verejnej správy, a to Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Slovenská 

konsolidačná, a.s. Fond národného majetku uvádza opravné položky v poznámkach, ktoré sú 

súčasťou účtovnej závierky. 

Napriek tejto skutočnosti je dôležité poznať „reálnu hodnotu“ určitých majetkových 

položiek štátu a ostatných subjektov verejnej správy (napr. pohľadávok a majetkových 

podielov), ktoré by poskytovali relevantné informácie pre riadenie verejných financií. 

V súčasnosti však súvaha organizácií nezriadených za účelom podnikania takého údaje 

neposkytuje, a preto pre účely záverečného účtu verejnej správy za rok 2006 bola vykonaná 

analýza a vyčíslenie „reálnej hodnoty“, nadväzne na rok 2005, len vybraných majetkových 
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položiek a len vybraných subjektov verejnej správy. Výsledok tejto analýzy je uvedený 

v nasledujúcej časti materiálu. 

3.2. Vyčíslenie „reálnej  hodnoty“  vybraných majetkových položiek 

V tejto časti je vyčíslené precenenie vybraných majetkových položiek v členení na 

hodnoty vykázané v súvahách jednotlivých subjektov verejnej správy a na hodnoty získané 

z precenenia týchto položiek, ktoré bolo vykonané mimo účtovníctva z informácií získaných 

od príslušných správcov týchto majetkových položiek. To umožnilo vyčísliť vybrané 

majetkové položky jednotlivých subjektov verejnej správy v reálnej hodnote. 

 Predmetom analýzy a vyčíslenia reálnej hodnoty majetku subjektov verejnej správy za 

rok 2006 boli vybrané objemovo významné majetkové položky finančných aktív, a to 

pohľadávky vrátane návratných finančných výpomocí, dlhodobý a krátkodobý finančný 

majetok. Vyčíslenie reálnej hodnoty majetku vychádzalo z  brutto hodnôt vykázaných  

v súvahách jednotlivých subjektov verejnej správy. Precenenie hodnoty týchto vybraných 

položiek majetku sa týkalo štátnych rozpočtových organizácií, Sociálnej poisťovne, 

zdravotných poisťovní a Fondu národného majetku SR. Ide o tie subjekty verejnej správy, 

ktoré vo svojich súvahách vykazujú najvyššie hodnoty týchto vybraných majetkových 

položiek. 

Odhadované zníženie hodnoty majetku verejnej správy za rok 2006 ovplyvnilo 

niekoľko faktorov: 

 precenenie majetkových podielov štátnych rozpočtových organizácií a FNM SR v tých   

verejných podnikoch, ktoré sú v procese konkurzov a likvidácie, a z toho vyplývajúci pokles 

reálnej hodnoty finančného majetku, 

 pokles reálnej hodnoty finančného majetku štátnych rozpočtových organizácií a FNM 

SR z dôvodu precenenia ich majetkových podielov v subjektoch verejnej správy, ktoré neboli 

zriadené za účelom podnikania a dosahovania zisku, 

 pokles reálnej hodnoty zahraničných alebo domácich pohľadávok a návratných  

finančných výpomocí z dôvodu ich nevymožiteľnosti.  

Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje i korekcie vykázané v 

súvahách, t.j. oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky 

k finančnému majetku a opravné položky k pohľadávkam vytvorené vybranými subjektami 

verejnej správy v súlade s platnými predpismi.  
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K 31.12.2006 predstavovala reálna hodnota celkového majetku verejnej správy  

1 197 477 mil. Sk. V porovnaní s  brutto hodnotou je reálna hodnota nižšia o odhadnuté 

zníženie hodnoty majetku vo výške 463 507 mil. Sk, z toho zníženie hodnoty majetku 

štátnych rozpočtových organizácií o 213 514 mil. Sk a zníženie hodnoty majetku ostatných 

subjektov verejnej správy o 249 993 mil. Sk.  

V porovnaní s netto hodnotou majetku verejnej správy z účtovníctva je reálna hodnota 

majetku verejnej správy nižšia o 74 487 mil. Sk. Pritom odhadnutá reálna hodnota majetku 

štátnych rozpočtových organizácií je oproti netto hodnote nižšia o 54 516 mil. Sk z dôvodu 

precenenia a zníženia hodnoty finančného majetku o 7 545 mil. Sk a prehodnotenia 

návratnosti pohľadávok a zníženia ich hodnoty o 46 971 mil. Sk. Odhadnutá reálna hodnota 

majetku ostatných subjektov verejnej správy je v porovnaní s netto hodnotou majetku 

z účtovníctva nižšia o 19 971 mil. Sk z dôvodu prehodnotenia vymožiteľnosti pohľadávok na 

poistnom v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a pohľadávok z privatizácie vo 

FNM SR. 

Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2006 v reálnych hodnotách (v mil. Sk)   
          

brutto hodnota  zníženie hodnoty reálna hodnota 
v tom: v tom: v tom: 

Druh majetku verejná 
správa 
spolu 

štátny 
rozpočet

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

verejná 
správa 
spolu 

štátny 
rozpočet

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

verejná 
správa 
spolu 

štátny 
rozpočet

ostatné 
subjekty 
verejnej 
správy 

                    
 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 1 112 084 425 901 686 183 -355 592 -166 542 -189 050 756 492 259 359 497 133
    Nehmotný 16 831 11 458 5 373 -8 506 -5 493 -3 013 8 325 5 965 2 360
    Hmotný 816 529 263 192 553 337 -332 150 -153 504 -178 646 484 379 109 688 374 691
    Finančný 278 724 151 251 127 473 -14 936 -7 545 -7 391 263 788 143 706 120 082
           
 OBEŽNÝ MAJETOK 548 900 317 343 231 557 -107 915 -46 972 -60 943 440 985 270 371 170 614
    Zásoby 65 503 63 087 2 425 0 0 0 65 503 63 078 2 425
    Pohľadávky 258 924 151 539 107 385 -107 896 -46 972 -60 924 151 028 104 567 46 461
    finančný majetok 221 618 102 726 118 892 -19 0 -19 221 599 102 726 118 873
    účty časového rozlíšenia 2 855 0 2 855 0 0 0 2 855 0 2 855
         
 MAJETOK SPOLU 1 660 984 743 244 917 740 -463 507 -213 514 -249 993 1 197 477 529 730 667 747

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Podrobnejšie informácie o vyčíslení reálnej hodnoty majetku jednotlivých subjektov 

verejnej správy sú uvedené v druhej a tretej časti materiálu.  
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Najvýznamnejším subjektom verejnej správy z hľadiska hodnoty majetku sú štátne 

rozpočtové organizácie, ktorých podiel na brutto hodnote majetku celej verejnej správy 

predstavuje 45 %. Stručný prehľad o tomto majetku v brutto hodnote a po precenení v reálnej 

hodnote poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Precenenie aktív štátneho rozpočtu k 31. 12. 2006 (v mil. Sk) 
       
 v tom: 

 

 
Druh majetku 

účtovný 
stav k 

31.12.06 
brutto 

zníženie 
hodnoty 

spolu 
zohľadnené v 
účtovníctve 
(korekcie) 

nezohľadnené 
v účtovníctve 

reálna 
hodnota k 
31.12.06

            
 NEOBEŽNÝ  MAJETOK 425 901 -166 542 -158 997 -7 545 259 359
 z toho:     
  Dlhodobý finančný majetok 151 251 -7 545 0 -7 545 143 706
     podielové CP a vklady v obchod. spol. v ovl. osobách 14 007 -7 443 0 -7 443 21 450
     podielové CP a vklady v obchod. spol. s podst. vplyvom 130 487 -63 0 -63 130 550
     dlhové cenné papiere a pôžičky  222 -39 0 -39 261
     ostatný dlhodobý finančný majetok 6 397 0 0 0 6 397
     obstaranie dlhodobého finančného majetku 138 0 0 0 138
 
 OBEŽNÝ MAJETOK 317 343 -46 972 -1 -46 971 270 371
 z toho:     
   Pohľadávky 134 996 -38 059 -1 -38 058 173 055
   Návratné finančné výpomoci 16 543 -8 913 0 -8 913 25 456
       
 SPOLU 743 244 -213 514 -158 998 -54 516 529 730

 Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Ostatné subjekty verejnej správy (bez štátnych rozpočtových organizácií) vykázali vo 

svojich súvahách k 31.12.2006 celkový majetok v brutto hodnote 917 740 mil. Sk, čo 

predstavuje 65 % majetku celej verejnej správy, ale jeho reálna hodnota je odhadnutá na        

667 747 mil. Sk. Podrobnejší prehľad o týchto hodnotách poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Pretože predmetom zreálnenia účtovného precenenia majetku v súvahách neboli majetkovo 

významné subjekty verejnej správy – obce a vyššie územné celky, je možné predpokladať, že 

v skutočnosti je uvedená reálna hodnota majetku ešte nižšia. 

 

 

 

 

 

 



 57

Precenenie aktív ostatných subjektov verejnej správy k 31.12.2006 (v mil. Sk) 
         

v tom: 
Druh majetku 

 

účtovný stav k 
31.12.2006 

brutto 

zníženie 
hodnoty 

spolu 
zohľadnené v 
účtovníctve 
(korekcie) 

nezohľadnené 
v účtovníctve 

reálna hodnota 
k 31.12.2006

                
 NEOBEŽNÝ MAJETOK 686 183 -189 050 -183 071 -5 979 497 133
 z toho:        
  DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 127 473 -7 391 -1 412 -5 979 120 082 
   Sociálna poisťovňa 0 0 0 0 0 
   Zdravotné poisťovne 2 322 -453 -453 0 1 869
   FNM SR 45 606 -5 979 0 -5 979 39 627
   Iné subjekty verejnej správy 79 545 -959 -959 0 78 586
           
 OBEŽNÝ MAJETOK 231 557 -60 924 -46 951 -13 992 170 614
 z toho:        
  POHĽADÁVKY 107 385 -60 924 -46 932 -13 992 46 461
   Sociálna poisťovňa 45 527 -29 909 -28 271 -1 638 15 618
   Zdravotné poisťovne 20 089 -13 971 -7 944 -6 027 6 118
   FNM SR 6 656 -6 327 0 -6 327 329
   Iné subjekty verejnej správy 35 113 -10 717 -10 717 0 24 396
           
  KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 118 892 -19 -19 0 118 873
   Sociálna poisťovňa 14 998 0 0 14 998
   Zdravotné poisťovne 0 0 0 0 0
   FNM SR 56 388 0 0 0 56 388
   Iné subjekty verejnej správy 47 506 -19 -19 0 47 487
             
 MAJETOK SPOLU 917 740 -249 993 -230 022 -19 971 667 747

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

V rámci vyčíslenia reálnej hodnoty majetku verejnej správy boli prehodnocované 

i podiely subjektov verejnej správy v iných subjektoch verejnej správy, ako i pohľadávky 

jednotlivých subjektov verejnej správy voči iným subjektom verejnej správy. Uvedené vzťahy  

by mali byť predmetom vzájomnej konsolidácie. Zníženie hodnoty majetku verejnej správy 

o takéto finančné aktíva neovplyvní hodnotu čistého majetku verejnej správy, keďže táto 

úprava sa prejaví i v znížení pasív v tej istej hodnote. Zníženie aktív, ktoré podliehajú 

konsolidácii v roku 2006, predstavuje hodnotu  32 680 mil. Sk.  

Na druhej strane je potrebné upozorniť, že v hodnotení  niektorých položiek majetku 

(hlavne dlhodobé finančné investície) nebola zohľadnená reálna hodnota vyššia ako 

účtovná. Dôvodom je jednak uplatnenie princípu opatrnosti, ale najmä obmedzené objektívne 

informácie vzhľadom na  relatívne nízku obchodovateľnosť cenných papierov na burze. 
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4. Prehľad o stave a vývoji dlhu verejnej správy 
 

4.1. Vývoj a štruktúra maastrichtského dlhu1) v roku 2006  

 K 31.12.2006 dosiahol maastrichtský dlh hodnotu 503 139 mil. Sk, čo prestavuje 30,8 

% hrubého domáceho produktu (pri HDP 1 636 263 mil. Sk). Významné zníženie tohto 

pomeru oproti roku 2005 (34,5 %) bolo spôsobené, popri raste HDP, najmä poklesom dlhu 

štátnych rozpočtových organizácií v dôsledku jeho refinancovania prostriedkami organizácií 

verejnej správy, ktoré boli uložené na účtoch v Štátnej pokladnici. 

V porovnaní s rokom 2005 sa maastrichtský dlh znížil o 4 289 mil. Sk (o 0,8 %). 

Pozitívne to ovplyvnili najmä tieto skutočnosti: 

 využitie prostriedkov z refinančného systému Štátnej pokladnice SR vo výške 

74 818 mil. Sk, ktorými sa zabezpečilo priebežné financovanie schodku štátneho rozpočtu. 

Celkový stav pôžičiek z refinančného systému dosiahol k 31.12.2006 hodnotu 151 882 mil. 

Sk, 

 zníženie prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk o 6 330 mil. Sk z prostriedkov 

Fondu národného majetku SR, 

 splátky dlhopisov a úverov  štátneho dlhu vo výške 59 610 mil. Sk, 

 vývoj kurzu slovenskej koruny, ktorý zabezpečil zníženie dlhu o 12 424  mil. Sk, 

 splatenie krátkodobých úverov v príspevkových organizáciách 1 195 mil. Sk, 

 pokles konsolidovaného dlhu územnej samosprávy o 483 mil. Sk, 

 ostatné zmeny v maastrichtskom dlhu  s pozitívnym vplyvom 117 mil. Sk. 

 

Vývoj maastrichtského dlhu v roku 2006 negatívne ovplyvnili tieto skutočnosti: 

 schodok štátneho rozpočtu na hotovostnej báze vo výške 31 678 mil. Sk,  

 emisia dlhopisov a prijaté pôžičky zo Štátnej pokladnice vo výške 115 660 mil. Sk, 

 prevzaté rizikové záruky FNM SR do dlhu vo výške 3 350 mil. Sk. 

 

 

                                                 
1) Podľa metodiky Európskej komisie, ktorá jednotne vymedzuje verejný dlh pre hodnotenie jeho pomeru 
k hrubému domácemu produktu podľa maastrichtských kritérií, predstavuje maastrichtský dlh SR ku koncu roka 
2006 nesplatenú konsolidovanú menovitú hodnotu dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov 
a dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí a prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk 
poskytnutých v minulosti na bankové úvery. 

 



 59

Maastrichtský dlh bol k 31.12.2006 financovaný predovšetkým dlhopismi v menovitej 

hodnote 437 003 mil. Sk, ktorých pôvodná splatnosť je dlhšia ako jeden rok. Bankové úvery 

a ostatné dlhové nástroje dosiahli hodnotu 66 136 mil. Sk, z ktorých len 161 mil. Sk bolo 

krátkodobých. 

Štruktúru maastrichtského dlhu podľa jednotlivých subjektov verejnej správy 

poskytuje nasledujúci prehľad: 

Maastrichtský dlh v rokoch 2005 a 2006 v mil. Sk   
    

Subjekty verejnej správy         k 
31.12.2005 

        k 
31.12.2006 Zmena 

a 1 2 3=(2 - 1) 
Ústredné rozpočtové organizácie 489 879 483 930 -5 949
v tom: štátny dlh    1) 460 000 464 008 4 008
          prevzatý dlh z rizikových štátnych záruk 29 879 19 922 -9 957
Fond národného majetku 517 3 854 3 337
Slovenská konsolidačná, a.s. 5 719 0 -5 719
Verejné vysoké školy 24 21 -3
Príspevkové organizácie štátne (50%) 1 155 0 -1 155
Vyššie územné celky 2 671 3 586 915
Príspevkové organizácie VÚC (50%) 1 0 -1
Obce 21 688 23 299 1 611
Príspevkové organizácie obcí (50%) 45 6 -39
Zdravotné poisťovne 0 4 4
konsolidácia      2) -14 271 -11 561 2 710
Verejná správa spolu 507 428 503 139 -4 289
Hrubý domáci produkt v b.c.  3) 1 470 086 1 636 263 166 177
% maastrichtského dlhu z HDP 34,52 30,75 -3,77
1) bez záväzkov ARDAL-u voči Štátnej pokladnici a derivátov (SWAP) 
2) Konsolidácia: 14 271 11 561 -2 710
   zo ŠR: Slovenská konsolidačná 5 719 0 -5 719
              Košice 483 441 -42
              Žilina 827 827 0
              Žilina - KIA 529 529 0
              Kechnec 104 97 -7
   zo ŠFRB: obce 6 609 9 667 3 058

3) Štatistický úrad SR revidoval hodnotu HDP v roku 2005. 
         Zdroj: Súvahy jednotlivých subjektov verejného rozpočtu za roky 2005 a 2006, 

         Evidencia štátnych dlhopisov a úverov v menovitej hodnote vedená Agentúrou  
          pre riadenie dlhu a likvidity za roky 2005 a 2006, 
          Evidencia prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk vedená Ministerstvom financií SR 
          za roky 2005 a 2006. 
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Dlh ústredných rozpočtových organizácií: 

 Maastrichtský dlh je z 97 % tvorený dlhom, ktorého nositeľom sú ústredné 

rozpočtové organizácie a ktorý je v správe Ministerstva financií SR vo výške 483 930 mil. 

Sk. Podrobnejšia kvantifikácia a prezentácia týchto záväzkov je uvedená v nasledujúcej časti 

4.2. Vývoj a štruktúra štátneho dlhu v roku 2006. 

Osobitnou súčasťou dlhu v správe MF SR je prevzatý dlh z rizikových štátnych záruk 

(4 %). Prevzatý dlh 19 922 mil. Sk tvoria rizikové štátne záruky na bankové úvery poskytnuté 

v minulých rokoch. Pokles tohto dlhu oproti roku 2005 o 9 957 mil. Sk spôsobila splátka 

úverov z prostriedkov Fondu národného majetku vo výške 6 330 mil. Sk, prevod záväzkov 

spoločnosti Metro, a.s. Bratislava do štátneho dlhu vo výške 1 929 mil. Sk a kurzové rozdiely 

1 698 mil. Sk.  

Dlh ostatných subjektov verejnej správy: 

Ostatné subjekty verejnej správy prispievajú do maastrichtského dlhu sumou 19 209 

mil. Sk, ktorá je už znížená o 11 561 mil. Sk z dôvodu konsolidácie, t.j. eliminácie dlhu 

vzniknutého pôžičkami medzi subjektami verejnej správy. Bez akýchkoľvek úverov 

a pôžičiek boli ku koncu roka 2006 štátne fondy, Slovenský pozemkový fond, Slovenská 

konsolidačná, a.s., Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Sociálna poisťovňa, príspevkové organizácie 

štátne a vyšších územných celkov. Zníženie dlhu v Slovenskej konsolidačnej, a.s. oproti roku 

2005 o 5 719 mil. Sk súviselo s rozhodnutím vlády vložiť túto pohľadávku v správe 

Ministerstva financií SR voči Slovenskej konsolidačnej, a.s. do jej základného imania ako 

nepeňažný vklad. Zníženie dlhu štátnych príspevkových organizácií o 1 155 mil. Sk oproti 

roku 2005 bolo výsledkom splatenia krátkodobého bankového úveru Intervenčnou agentúrou 

v poľnohospodárstve.  

Dlh Fondu národného majetku  SR predstavuje 3 854 mil. Sk, z ktorého 504 mil. Sk 

je zostatok neuhradených záväzkov voči obyvateľstvu, ktoré vznikli z emisie dlhopisov FNM 

v roku 1996, a 3 350 mil. Sk sú prevzaté rizikové záruky FNM podľa § 30 zákona č. 92/1991 

Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby. 

Dlh verejných vysokých škôl predstavujú dlhodobé bankové úvery v hodnote 21 mil. 

Sk. Od roku 2003 vykazuje každoročný pokles. 
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Vyššie územné celky vykázali dlh vo výške 3 586 mil. Sk. Oproti stavu v roku 2005 

sa zvýšil o 34,2 %. Tvoria ho bankové úvery vo výške 1 578 mil. Sk, ktoré prijal Bratislavský 

samosprávny kraj 85 mil. Sk,  Banskobystrický samosprávny kraj 419 mil. Sk, Nitriansky 

samosprávny kraj 234 mil. Sk, Žilinský samosprávny kraj 162 mil. Sk, Trenčiansky 

samosprávny kraj 258 mil. Sk a Prešovský samosprávny kraj 420 mil. Sk, a investičné 

dodávateľské úvery na výstavbu ciest vo výške 2 008 mil. Sk, z ktorých 720 mil. Sk patrí 

Žilinskému samosprávnemu kraju, 599 mil. Sk Prešovskému samosprávnemu kraju a 689 mil. 

Sk Košickému samosprávnemu kraju. Z hľadiska splatnosti ide o dlhodobé úvery.  

Dlh obcí dosiahol 23 299 mil. Sk a oproti stavu v roku 2005 sa zvýšil o 7,4 %. Ku 

koncu roka 2006 bol dlh obcí tvorený predovšetkým úvermi v hodnote 23 203 mil. Sk, 

z ktorých 9 667 mil. Sk poskytol Štátny fond rozvoja bývania a 1 894 mil. Sk štátny rozpočet 

(441 mil. Sk je nesplatený zostatok úveru mestu Košice, 1 356 mil. Sk mestu Žilina vo forme 

návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s výstavbou automobilky KIA a podporou vlády SR 

pri budovaní infraštruktúry, 97 mil. Sk obci Kechnec v súvislosti s podporou budovania 

priemyselného parku). Úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zo štátneho 

rozpočtu podliehajú konsolidácii.  

4.2. Vývoj a štruktúra štátneho dlhu v roku 2006 

Štátny dlh podľa maastrichtských kritérií prezentovaný v predchádzajúcej časti tejto 

správy sa od štátneho dlhu vykázaného v účtovníctve podľa národnej metodiky líši o niektoré 

korigujúce položky, ktoré sú uvedené v nasledujúcom prehľade (v mil. Sk):  

 
Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 

Štátny dlh podľa maastrichtských kritérií 489 879,0 483 930,0
Úpravy: 
- vylúčenie prevzatého dlhu zo záruk - 29 879,0 - 19 921,7
- zahrnutie záväzku  z anonymných vkladov 0,0 1 242,2
- zahrnutie záväzkov z refinančného systému ŠP 79 389,2 151 946,8
- zahrnutie účtov časového rozlíšenia 13 919,6 13 646,3
Štátny dlh vykázaný v účtovníctve 553 308,8 630 843,6
Domáci dlh 459 567,1 515 874,8
Zahraničný dlh 93 741,7 114 968,8

          Zdroj: Ministerstvo financií SR  
 

Štátny dlh vykázaný v účtovníctve je vyšší o 146 913,6 mil. Sk, než štátny dlh podľa 

maastrichtských kritérií. Je to z toho dôvodu, že do štátneho účtovného dlhu sa zaratávajú 

záväzky z pôžičiek v rámci refinančného systému Štátnej pokladnice, ktoré dosiahli ku koncu 
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roka 151 946,8 mil. Sk, ktoré sú eliminované pohľadávkou Štátnej pokladnice voči ARDAL 

z refinančného systému v rovnakej výške. Ďalej štátny dlh vykázaný v účtovníctve zvyšujú  

záväzky vyplývajúce z časového rozlíšenia z niektorých položiek pasív (napr. akruálne úroky 

a pod.) 13 646,3 mil. Sk a záväzky z anonymných vkladov 1 242,2 mil. Sk. Na druhej strane 

do štátneho účtovného dlhu sa nezaratávajú záväzky z prevzatých štátnych záruk za bankové 

úvery, ktoré dosiahli ku koncu roka 19 921,7 mil. Sk, nakoľko to súčasne platná účtovná 

metodika nedovoľuje.   

 
 

4.2.1. Vývoj štátneho dlhu v rokoch 2004 až 2006 
 
 Vývoj štátneho dlhu v absolútnych hodnotách má aj naďalej rastúcu tendenciu. Štátny 

dlh v roku 2004 medziročne vzrástol o 18,7 %, v roku 2005 o 5,7 % a v roku 2006 o 14,0 %. 

Jedným z rozhodujúcich faktorov rastu štátneho dlhu je sústavné deficitné hospodárenie 

štátneho rozpočtu. Napriek tomu podiel štátneho dlhu na tvorbe HDP je relatívne stabilný, 

keď sa z 37,6 % v roku 2005 zvýšil iba na 37,9 % v roku 2006. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                       Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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4.2.2.Vývoj a štruktúra štátneho dlhu v roku 2006 
 
 Vývoj štátneho dlhu v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 bol nasledovný (v mil. 
Sk): 
 

 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 

ŠTÁTNY  DLH  CELKOM 553 308,8 630 843,6
Domáci dlh 459 567,1 515 874,8

Štátne pokladničné poukážky      5 742,1            0,0
Štátne dlhopisy 362 800,3 360 775,1
Štátne rehabilitačné dlhopisy            1,0 0,7
Prevzaté záväzky od ŽSR a ŽS, a.s. 8 829,1 1 658,6
Prevzaté záväzky od VÚB, a.s. 0,0 251,4
Záväzok voči VÚB, a.s. 2 805,4 0,0
Záväzok voči ŠP (refinančný systém) 79 389,2 151 946,8
Záväzky z anonymných vkladov 0,0 1 242,2

Zahraničný dlh 93 741,7 114 968,8
Eurobondy 59 655,0 89 032,3
Vládne úvery 34 086,7 25 936,5

         
        Zdroj: Ministerstvo financií SR 
  

 Štátny dlh medziročne vzrástol o 77 534,8 mil. Sk. Najväčší nárast bol zaznamenaný 

v položke záväzkov voči Štátnej pokladnici, a to o 72 557,6 mil. Sk. Tento nárast bol 

spôsobený zavedením úplného refinančného systému v domácej mene, čo umožňovalo 

krátkodobé finančné zdroje získavané od Štátnej pokladnice používať nielen na krytie 

priebežného schodku štátneho rozpočtu,  ale v porovnaní s minulým rokom  vo väčšej miere 

aj na krytie splatného štátneho dlhu z minulých rokov a na krátkodobé umiestňovanie voľnej 

likvidity na peňažnom trhu. Z tohto dôvodu sa neemitovali žiadne štátne pokladničné 

poukážky a štátne dlhopisy tuzemské sa emitovali v nominálnej hodnote 33 196,2 mil. Sk, 

oproti pôvodnému predpokladu 60 000 mil. Sk.  

 

 V roku 2006 došlo k splateniu SWAP transakcie, účelom ktorej bolo preklenúť časový 

nesúlad medzi záväzkami v cudzej mene (EUR) a zdrojmi získanými zo zahraničnej emisie 

štátnych dlhopisov v roku 2006. 

 

 V priebehu roka 2006 sa uzatvorili REPO obchody v celkovej hodnote cca 400 mil. 

EUR s cieľom zhodnotiť cudzomenové zdroje pričom splatnosť transakcií bola zosúladená so 

splátkovým kalendárom záväzkov štátu v cudzej mene. Tento typ transakcie bol zvolený aj za 

účelom eliminácie kreditného rizika voči bankám (kolaterál zložený bankami v štátnych 

dlhopisov).  
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 V roku 2006 boli splatené záväzky voči finančným inštitúciám v objeme 74 mil. EUR, 

ktoré vyplynuli z aktívneho riadenia cudzomenovej likvidity. Na druhej strane ku koncu roka 

2006 bolo investovaných na medzibankovom finančnom trhu celkovo 176,1 mil. EUR 

a 32 501,7 mil. Sk. 

 

 
4.2.3. Menová skladba štátneho dlhu 

 
 
 Skladba štátneho dlhu podľa jednotlivých mien bola nasledovná ( v mil. Sk): 
 

 Stav k 31.12.2005 %  podiel Stav k 31.12.2006 %  podiel 
CELKOM 553 308,8 100,0 630 843,6 100,0
Sk 455 966,3 82,4 515 807,8 81,8
EUR 94 458,6 17,1 112 709,9 17,9
USD 86,6 0,0 62,1 0,0
Iné meny 2 797,3 0,5 2 263,8 0,3

            
              Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 
 V roku 2006 v portfóliu štátneho dlhu aj naďalej dominuje domáca mena voči 

ostatným voľne vymeniteľným menám. Medziročne nedošlo k významným zmenám 

v percentuálnom podiele jednotlivých mien. V súlade so schválenou stratégiou riadenia 

štátneho dlhu sa pokračovalo v tendencii zvyšovania podielu dlhu najmä v mene EUR 

v súvislosti s očakávaným vstupom Slovenskej republiky do menovej únie. 

 
4.2.4. Skladba štátneho dlhu podľa splatnosti 

 
 Nasledujúca tabuľka interpretuje rozloženie štátneho dlhu podľa zostatkovej hodnoty 

jeho splatnosti (v mil. Sk). 

 
                                                    

SPOLU 630 843,6
do 1 roka vrátane 221 609,3

2 až 5 rokov 227 975,2
5 až 7 rokov 86 360,8

7 až 10 rokov 12 256,6

10 až 15 rokov 70 996,4

15 až 29 rokov 11 576,9
30 rokov  a viac 68,4  

                                                              
                                                              Zdroj: Ministerstvo financií SR 
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 Na celkovom štátnom dlhu dominuje podiel krátkodobého dlhu s reziduálnou dobou 

splatnosti do jedného až piatich rokov. Tento podiel tvorí 71,2 % z celkového štátneho dlhu. 

    

4.2.5. Skladba štátneho dlhu podľa veriteľov 
 
 Nasledujúca tabuľka interpretuje rozloženie štátneho dlhu podľa typu veriteľa (v mil. 
Sk): 
                 

Typ držiteľa Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 

Finančné korporácie 380 177,9 356 598,0 
Domácnosti 0,0 1 242,9 
Verejná správa 79 389,2 151 946,8 
Zahraničné subjekty 93 741,7 121 055,9 
Spolu 553 308,8 630 843,6 

                                  Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 
 Z hľadiska klasifikácie podľa systému národných účtov sú rozhodujúcimi veriteľmi 

štátneho dlhu tuzemské a zahraničné banky.  

 
 

4.3. Pôžičkové operácie v oblasti štátneho dlhu 
 

4.3.1. Štátne pokladničné poukážky 
 

 V roku 2006 sa na domácom kapitálovom trhu neuskutočnili aukcie štátnych 

pokladničných poukážok, nakoľko na financovanie deficitu bolo k dispozícii dostatok iných 

voľných zdrojov zo Štátnej pokladnice.  

 
4.3.1.1. Štátne dlhopisy 

 
 V roku 2006 sa pokračovalo vo využívaní synergického efektu v oblasti riadenia dlhu 

a likvidity, ktorý poskytuje priestor na preklenutie dočasne nepriaznivých podmienok, resp. 

využitie dobrých trhových podmienok na emitovanie štátnych dlhopisov, ktorý umožňuje 

štátu refinancovať sa za najlepších trhových podmienok. Úrokové sadzby dlhších splatností 

počas roku 2006 rástli do júla a od septembra začali mierne klesať. Ministerstvo financií 

vydávalo štátne dlhopisy najmä v prvom a poslednom štvrťroku, pričom celková nominálna 

hodnota vydaných dlhopisov je nižšia ako pôvodne plánovaná. Finančné potreby štátu boli 

vo zvýšenej miere pokrývané zdrojmi Štátnej pokladnice a zdrojmi z medzibankového trhu. 

K 31.12.2006 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených štátnych dlhopisov 
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denominovaných v slovenských korunách vážená hodnotou 4,6 % p.a., štátnych dlhopisov 

denominovaných v EUR 4,9 % p.a. a celého portfólia 4,8 % p.a. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
                                Zdroj ARDAL 
 
 

4.3.1.2. Emisie štátnych dlhopisov na domácom kapitálovom trhu 
 
 Dlhopisy v domácej mene boli vydané v celkovej hodnote 33 196,2 mil. Sk 

v nominálnej hodnote. Benchmarkový dlhopis denominovaný v EUR má nominálnu hodnotu 

1 000 mil. EUR. K otvoreným líniám domácich dlhopisov pribudla v roku 2006 jedna nová 

emisia štátnych dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou kupónu so splatnosťou 20 rokov. 

Počas celého roka 2006 bolo na domácom kapitálovom trhu uskutočnených 19 aukcií. V roku 

2006 sa štátne dlhopisy vydávali najmä v prvom a poslednom štvrťroku, pričom celková 

nominálna hodnota vydaných dlhopisov je menšia ako pôvodne plánovaná. Finančné potreby 

štátu boli vo zvýšenej miere pokrývané zdrojmi Štátnej pokladnice a peňažného trhu. 

Priemerná úroková sadzba dosiahnutá pri aukciách uskutočnených v roku 2006 (vážená 

menovitou hodnotou bez zohľadnenia časového hľadiska) je 4,1 % p.a. 
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celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
10 ročný fix / K (ŠD 202) 1.3.2006 11.2.2014 4,9 2 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 ročný fix / L (ŠD 202) 26.4.2006 11.2.2014 4,9 1 515,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 ročný fix / M (ŠD 202) 21.6.2006 11.2.2014 4,9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 ročný fix / N (ŠD 202) 20.9.2006 11.2.2014 4,9 5 380,0 1 730,0 4,8 4,8 4,8
15 ročný fix / L (ŠD 204) 15.2.2006 12.5.2019 5,3 8 500,0 3 545,0 3,7 4,0 4,0
15 ročný fix / M (ŠD 204) 12.4.2006 12.5.2019 5,3 1 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 ročný fix / N (ŠD 204) 7.6.2006 12.5.2019 5,3 1 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 ročný fix / O (ŠD 204) 6.9.2006 12.5.2019 5,3 8 374,0 2 200,0 4,8 5,0 5,0
15 ročný fix / P (ŠD 204) 29.11.2006 12.5.2019 5,3 1 613,0 542,7 4,3 4,3 4,3
20 ročný fix / A (ŠD 206) 10.5.2006 10.5.2026 4,5 9 390,0 5 440,0 4,2 4,6 4,6
20 ročný fix / B (ŠD 206) 12.7.2006 10.5.2026 4,5 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 ročný fix / C (ŠD 206) 4.10.2006 10.5.2026 4,5 1 680,0 600,0 4,4 4,4 4,4
20 ročný fix / D (ŠD 206) 13.12.2006 10.5.2026 4,5 1 225,0 985,0 4,2 4,3 4,3
5 ročný float / K (ŠD 201) 1.2.2006 21.1.2009 3,5 20 732,0 9 665,0 3,0 3,3 3,2
5 ročný float / L (SĎ 201) 15.3.2006 21.1.2009 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ročný ZEROBOND / D (ŠD 205) 18.1.2006 4.5.2012 0,0 5 750,0 3 800,0 3,5 3,6 3,6
7 ročný ZEROBOND / E (ŠD 205) 29.3.2006 4.5.2012 0,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ročný ZEROBOND / F (ŠD 205) 24.5.2006 4.5.2012 0,0 3 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ročný ZEROBOND / G (ŠD 205) 16.8.2006 4.5.2012 0,0 9 463,0 2 500,0 4,8 5,2 5,2
7 ročný ZEROBOND / H (ŠD 205) 2.11.2006 4.5.2012 0,0 3 168,5 2 188,5 4,3 4,5 4,5

Dopyt (mil. Sk)
Akceptované výnosy do splatnosti 

v % p.a.Emisia Dátum 
vydania

Dátum 
splatnosti

Kupón v % 
p.a. 

 
 Zdroj: ARDAL 
 
 
 

4.3.1.3. Emisie štátnych dlhopisov na zahraničnom kapitálovom trhu 
 
 V súlade so zámerom uvedeným v stratégii riadenia štátneho dlhu vydať každý rok 

jeden Eurobond, v roku 2006 Slovensko emitovalo dlhopis na európskom trhu, čo je o rok 

neskôr oproti ekvivalentnej emisii Maďarska, Poľska a Českej republiky. Vydaný dlhopis mal 

dobu splatnosti 15 rokov, nominálna hodnota dlhopisu je 1 000,0 mil. EUR a pevná úroková 

sadzba kupónu je 4,0 % p.a. Podmienky na trhu boli výhodné pre uvedenú splatnosť 

a Slovensko pri uvedenej emisii dosiahlo najlepší spread voči benchmarkovým inštrumentom. 

Spread k Asset SWAP mid bol len 7 b.p., čo je najmenší spread dosiahnutý nielen krajinami 

V 4, ale aj ostatnými krajinami východnej Európy. Počas nasledovných mesiacov boli 

hodnoty spreadov slovenských dlhopisov stabilné, ale s ďalším priaznivým vývojom 

ekonomiky a zlepšujúcim sa ratingovým ohodnotením sa spready dostali niekoľko bodov pod 

mid ASW. 
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4.3.1.4. Vládne úvery 
 

 Počas roka 2006 sa uskutočnilo čerpanie vládnych úverov v celkovej hodnote 1 414,5  

mil. Sk.:  

Úvery od Svetovej banky: 2005 2006 

  HCTA - Projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu 0,0 31,8

  PRSD - Projekt reformy riadenia sociálnych dávok 135,8 20,9

  PRVF - Projekt riadenia verejných financií 62,8 51,0

  SECAL – Modernizácia sektora zdravotníctva 579,0 0,0

  TAL - Technická podpora pri modernizácii zdrav. sektora 129,9 142,7

Úvery od Európskej investičnej banky   

  EIB V. - Projekt európske cesty 261,8 263,0

  EIB VI. - Program diaľnic a rýchlostných ciest 0,0 224,8

  EIB VIII. - Program diaľnic a rýchlostných ciest 226,7 368,7

Úver od Rozvojovej banky Rady Európy   

  RUK – Rekonštrukcia UK v Bratislave 13,5 0,0

  TEZSS - Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb 142,1 20,0

Úver od Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu   

  SLO-P1 - Lamačská cesta - Staré Grunty 845,8 291,6
SPOLU 2 397,4 1 414,5

                       Zdroj: Ministerstvo financií SR 

                   

 V roku 2006 čerpanie úverových zdrojov zo zahraničných bánk predstavovalo 1 414,5 

mil. Sk, čím došlo k poklesu čerpania týchto úverov oproti roku 2005 o 982,9 mil. Sk. Túto 

skutočnosť je potrebné vnímať vo vzťahu k posilneniu kurzu koruny, predovšetkým v druhom 

polroku roku 2006, čo znamená, že objem čerpania vo vecnej rovine neznamenal výraznejší 

pokles, čerpanie prebiehalo v súlade s požiadavkami a harmonogramom postupu prác v rámci 

jednotlivých projektov. 

 V roku 2006 sa čerpalo v rámci projektu Európske cesty EIB V., VI., a VIII. celkom 

856,5 mil. Sk, na ukončenie projektu Transformácie existujúcich zariadení sociálnych služieb 

sa dočerpalo zvyšných 20,0 mil. Sk, (projekt bol úspešne ukončený, v hodnotiacej správe 

banky CEB/RBRE Paríž bol projekt hodnotený ako jeden z najlepších projektov 

financovaných v poslednom období bankou), na projekt TAL (modernizácia zdravotníctva) 

od Svetovej banky bolo v roku 2006 vyčerpaných 142,7 mil. Sk, na projekt riadenia verejných 

financií od Svetovej banky sa vyčerpalo 51,0 mil. Sk, na projekt riadenia správy sociálnych 

dávok sa vyčerpalo od Svetovej banky 20,9 mil. Sk, na projekt SLO-P1 od JBIC (Lamačská 
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cesta – Staré Grunty) sa vyčerpalo celkom 291,6 mil. Sk a na projekt technickej podpory 

rozvoja ľudského kapitálu 31,8 mil. Sk. 

 

4.4. Splátky istín štátneho dlhu 
 

4.4.1. Splátky istín z úverov 
 
 V priebehu roku 2006 sa uskutočnilo predčasné splatenie 7 vládnych úverov, z toho 5 

zahraničných a 2 úvery od domácich bánk. Z tohto dôvodu došlo k zvýšeniu splátok istín 

vládnych úverov oproti plánovanému rozpočtu o 4 950,0 mil. Sk. Predčasným splatením 

vládnych úverov sa ušetrila suma 164 mil. Sk. Pri výpočte tejto sumy zo zahraničných úverov 

boli porovnávané úrokové náklady úverov s prináležiacou referenčnou úrokovou sadzbou a 

s použitím kurzu z predikcie Inštitútu finančnej politiky MF SR. Pri domácich úveroch boli 

úrokové náklady úverov porovnávané s úrokovými nákladmi prepočítanými úrokovou 

sadzbou rovnej priemernej úrokovej sadzbe primárnych emisií štátnych dlhopisov v roku 

2006 (v mil. Sk). 

 
 

R ozpočet Skutočnosť

Splatné istiny úveru od Bank N ationale de Paris 303,5 306,0
Splatné istiny záväzkov prevzatých od ŠFC H  SR 5 780,4 6 644,0
Splatné istiny pôžič iek  prija tých ČSFR  na podporu 
platobnej b ilancie 1 094,3 333,7

Splatné istiny záväzkov prevzatých od Železníc SR  a 
Železničnej spoločnosti

2 685,4 7 910,6

Splatné istiny úverov od R ozvojovej banky R ady Európy 
(R ekonštrukcia univerzitnej knižnice v Bratis lave; 
T ransform ácia zariadení sociálnych s lužieb)

26,6 11,3

Splatné istiny úverov od Svetovej banky (Projek t reform y 
riadenia vere jných financií; úvery na m odernizáciu 
zdravotníc tva)

831,3 465,9

SPO LU 10 721,5 15 671,5  
                  

  Zdroj: ARDAL 
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4.4.2. Splátky istín zo štátnych pokladničných poukážok 
 

 V roku 2006 bola v júni splatená istina štátnych pokladničných poukážok v objeme 

5 724,1 mil. Sk. 

 

4.4.3. Splátky istín z tuzemských štátnych dlhopisov 
 

 V sledovanom roku bol splatný iba jeden štátny dlhopis, a to reštrukturalizačný 

splatný v januári v objeme 35 400,0 mil. Sk. 

 
4.4.4. Splátky istín z uzatvorených medzibankových obchodov a obchodov so ŠP 

 
  V roku 2006 sa splatil záväzok z roku 2005 voči VÚB v objeme 74,1 mil. EUR, čo 

v prepočte na domácu menu predstavuje 2 805,4 mil. Sk, cudzomenový záväzok voči Štátnej 

pokladnici v objeme 21,0 mil. EUR, čo v korunovej protihodnote predstavuje 795,4 mil. Sk 

a záväzok v domácej mene vyplývajúci z refinančného systému v objeme 78 593,8 mil. Sk. 

Za účelom zhodnotenia cudzej meny boli v niektorých finančných inštitúciách uložené 

peňažné prostriedky v cudzej mene vo výške 176,1 mil. EUR a v domácej mene 32 501,7 mil. 

Sk.  

4.5. Príjmy a výdavky súvisiace so štátnym dlhom 

 Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich so štátnym dlhom v rokoch 

2004 až 2006 bol nasledovný (v mil. Sk): 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

  Zdroj: ARDAL 

Prehľad rozpočtu a skutočnosti za roky 2004 až 2006 za štátny dlh - hotovostný princíp 

v mil. Sk 2004 2005 2006 

PRÍJMY    

schválený rozpočet 512,3 2 596,3 69,4 

upravený rozpočet 611,4 2 596,3 69,4 

Skutočnosť 3 179,5 1 711,7 2 617,5 

rozdiel skutočnosť a schválený rozpočet 2 667,2 -884,6 2 548,1 

VÝDAVKY    

schválený rozpočet 30 267,9 30 296,0 24 027,9 

upravený rozpočet 26 646,7 23 822,5 26 597,1 

Skutočnosť 26 561,6 23 715,2 26 370,0 

rozdiel skutočnosť a schválený rozpočet -3 706,3 -6 580,8 2 342,1 
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V roku 2004 boli rozpočtované príjmy vo výške 512,3 mil. Sk. Tieto príjmy boli  

rozpočtovým opatrením upravené na 611,4 mil. Sk a v skutočnosti dosiahli výšku 3 179,5 mil. 

Sk. Výdavky štátneho dlhu boli rozpočtované v celkovej výške 30 267,9 mil. Sk a v priebehu 

roka upravené rozpočtovým opatrením na 26 646,7 mil. Sk. Skutočné výdavky v tomto roku 

predstavovali 26 561,6 mil. Sk.  

 V roku 2005 boli tieto príjmy rozpočtované v objeme 2 596,3 mil. Sk a v skutočnosti 

dosiahli výšku 1 711,7 mil. Sk. Výdavky boli rozpočtované vo výške 30 296,0 mil. Sk 

a v priebehu roka 2005 rozpočtovým opatrením upravené na 23 822,5 mil. Sk a v skutočnosti 

dosiahli výšku 23 715,2 mil. Sk. 

 V roku 2006 boli príjmy súvisiace so správou štátneho dlhu rozpočtované vo výške 

69,4 mil. Sk a v skutočnosti ku koncu roka dosiahli výšku 2 617,5 mil. Sk. Výdavky boli 

rozpočtované sumou 24 027,9 mil. Sk a upravené na 26 597,1 mil. Sk. Skutočné dosiahnuté 

výdavky predstavovali 26 370,0 mil. Sk. 

 

4.5.1. Vývoj výdavkov štátneho dlhu v roku 2006 

 Aj napriek rastúcej tendencie štátneho dlhu sa darí udržať výdavky na jeho správu na 

stabilnej úrovni. Na tento priaznivý vývoj výdavkov priaznivo vplývajú viaceré faktory ako 

napríklad fungujúci systém Štátnej pokladnice, ktorý zabezpečil okrem centralizácie 

finančných zdrojov verejného sektora aj zmenenú pozíciu štátu voči medzibankovému trhu, 

vývoj štátneho rozpočtu, menová politika NBS, ako aj akceptácia SR na medzinárodných 

trhoch. 

Plnenie rozpočtu výdavkov súvisiacich so správou štátneho dlhu v roku 2006 bolo nasledovné 

(v mil. Sk):  

  
Schválený 
rozpočet   

Upravený 
rozpočet  Skutočnosť 

 Vnútorný dlh 19 012,4 18 970,3 18 825,3
úroky zo ŠD 14 247,5 11 232,4 11 230,9
štátne dlhopisy- zrážková daň 0,0 48,5 46,5
strata vzniknutá pri emisiách ŠD (diskont) 0,0 0,0 0,0
náklady spojené s likviditou jediného účtu 4 320,5 7 392,1 7 267,9
úroky z poskytnutých úverov 364,4 267,3 257,9
poplatky a sankčné úroky 80,0 30,0 22,1
 Zahraničný dlh 5 015,5 7 626,8 7 544,7
úroky zo ŠD vydaných v zahraničí + 
nerezidenti 3 062,1 5 937,2 5 932,1
strata vzniknutá pri vydávaní ŠD (diskont) 0,0 0,0 0,0
úroky z úverov poskytnutých zo zahraničia 1 803,4 1 625,0 1 558,1
poplatky a sankčné úroky 150,0 64,6 54,5
 S P O L U 24 027,9 26 597,1 26 370,0
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Rozpočet výdavkov štátneho dlhu na rok 2006 bol schválený Národnou radou 

Slovenskej republiky v celkovej sume 24 027,9 mil. Sk. V priebehu roku 2006 bol rozpočet 

zvýšený dvoma rozpočtovými opatreniami v celkovej sume 2 569,2 mil. Sk. V druhej polovici 

roku 2006 boli vykonávané presuny v rámci rozpočtu, pričom k zvýšeniu výdavkov v rámci 

celého rozpočtu Štátneho dlhu nedošlo.  

4.5.1.1. Výdavky súvisiace s vnútorným štátnym dlhom  

Výdavky súvisiace s vnútorným štátnym dlhom boli rozpočtované sumou 19 012,4 

mil. Sk a nadväzne boli rozpočtovými opatreniami upravené na 18 970,3 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahli 18 825,3 mil. Sk.  Tieto výdavky tvorili: 

 

 úroky zo štátnych dlhopisov 

 V roku 2006 boli vyplatené vlastníkom štátnych dlhopisov emitovaných na domácom 

trhu vrátane štátnych rehabilitačných dlhopisov úroky v celkovej sume 11 277,4  mil. Sk.  

  

 Na zabezpečenie likvidity jediného účtu boli rozpočtované výdavky v sume 4 320,6 

mil. Sk, najmä vzhľadom na zvýšenie úrokových sadzieb na finančnom trhu boli tieto 

výdavky rozpočtovými opatreniami zvýšené na sumu 7 392,1 mil. Sk a skutočné výdavky 

dosiahli k 31.12.2006 sumu 7 267,9 mil. Sk. 

   

 úroky z prijatých domácich úverov 

 Vláda Slovenskej republiky svojimi uzneseniami č. 549 a č. 550 z roku 2003 

odsúhlasila prevzatie pohľadávky Železníc SR a Železničnej spoločnosti, a.s. za výkony vo 

verejnom záujme do štátnych finančných pasív k 1.1.2004. Na úhradu úrokov tuzemským 

veriteľom, ktorými sú Tatra banka, a. s. Bratislava, Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 

a Unibanka, a.s. Bratislava, sa rozpočtovalo 364,4 mil. Sk (upravený rozpočet 267,3 mil. Sk). 

 V skutočnom plnení, ktoré sa vykázalo sumou 257,9 mil. Sk, sú zahrnuté splátky 

úrokov zo záväzkov prevzatých od ŽSR 137,9 mil. Sk a úrokov zo záväzkov prevzatých od 

Železničnej spoločnosti, a.s. 120,0 mil. Sk. 

 

  poplatky 

  Do kategórie ostatných platieb spadajú poplatky súvisiace s obsluhou domáceho 

štátneho dlhu. Ide prevažne o výdavky spojené s  emisiami štátnych cenných papierov. Tieto 
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poplatky boli hradené Centrálnemu depozitáru cenných papierov, a.s., Bratislava a Burze 

cenných papierov, a.s., Bratislava, ktorá organizuje verejné obchodovanie so štátnymi 

dlhopismi. Z celkovo rozpočtovanej čiastky na tento účel vo výške 80,0 mil. Sk bolo 

použitých 22,1 mil. Sk.  

 

4.5.1.2. Výdavky súvisiace so zahraničným štátnym dlhom 

Výdavky súvisiace so zahraničným štátnym dlhom sa rozpočtovali sumou 5 015,5 mil. 

Sk. Tento rozpočet výdavkov sa v priebehu roka zvýšil rozpočtovými opatreniami na 7 626,8 

mil. Sk a v skutočnosti dosiahli 7 544,7 mil. Sk. Išlo najmä o tieto výdavky: 

 

 úroky zo štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí  

 Na úhradu výnosov majiteľom štátnych dlhopisov, ktoré Ministerstvo financií vydalo 

v zahraničí v rokoch 2000 a 2004 s pôvodnou dobou splatnosti 5 a 10 rokov, bolo 

rozpočtovaných 3 062,1 mil. Sk. Skutočne boli uhradené úroky v sume 3 075,9 mil. Sk. 

Ich prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Dátum 
emisie

Dátum 
splatnosti

Menovitá hodnota 
emisie (mil. EUR)

Úroková 
sadzba

Vyplatené 
úroky (mil. Sk)

EURO 2000 14.4.2000 14.4.2010 500 7,38% 1 378,5
EURO 2004 20.5.2004 20.5.2014 1 000 4,50% 1 697,4

SPOLU 3 075,9  
Zdroj: ARDAL 

 

 úroky zo štátnych dlhopisov vydaných na Slovensku 

 V roku 2006 sa zabezpečovala výplata štátnych dlhopisov denominovaných v Sk 

priamo konečným majiteľom cenných papierov. Úroky z domácich štátnych dlhopisov, ktoré 

boli vyplatené zahraničným majiteľom, predstavovali sumu 2 856,2 mil. Sk. 

 

 úroky z úverov prijatých zo zahraničia 

 Peňažné prostriedky rozpočtované na splátky úrokov z úverov od Svetovej banky na 

financovanie projektov v oblasti reštrukturalizácie bánk (úver EFSAL), na projekt reformy 

riadenia správy sociálnych dávok, na projekt riadenia verejných financií a na modernizáciu 

systému zdravotníctva sa použili v celkovej sume 244,4 mil. Sk. 

 Splátky úrokov z úverov od Rozvojovej banky Rady Európy a od Európskej 

investičnej banky na účely financovania rozvojových potrieb kultúry, na transformáciu 
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existujúcich zariadení sociálnych služieb, ako aj na financovanie projektov európskych ciest 

dosiahli 8,9 mil. Sk. 

 V zmysle „Dohody o úvere kupujúceho“, ktorá bola podpísaná medzi Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky a Banque Nationale de Paris na financovanie výstavby 

rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky boli uhradené úroky v sume 23,1 

mil. Sk. 

 Na úhradu úrokov z 1/3 podielu záväzkov evidovaných v nekonvertibilných menách 

na základe medzištátnych dohôd uzatvorených bývalou ČSFR a prevzatých z bilancie 

Československej obchodnej banky, a.s. Praha, bola rozpočtovaná suma 1,0 mil. Sk.                

V skutočnosti nebola v roku 2006 žiadna úhrada týchto prostriedkov.  

 Na úhradu úrokov z 1/3 podielu účelových pôžičiek (SAL, ERL) prijatých bývalou 

ČSFR na podporu platobnej bilancie, štrukturálne zmeny a ekonomické oživenie od 

zahraničných finančných inštitúcií (Svetová banka a Japonská banka pre medzinárodnú 

spoluprácu) sa rozpočtovalo 36,2 mil. Sk. V skutočnosti na tento účel bolo použitých 31,8 

mil. Sk. 

 Na úhradu úrokov zo zahraničných úverov poskytnutých bývalému Štátnemu fondu 

cestného hospodárstva, záväzky ktorého prevzal na seba štát, sa v rozpočte počítalo so sumou 

746,6 mil. Sk (upravený rozpočet 694,5 mil. Sk). Skutočne sa v tejto položke zaplatilo 693,6 

mil. Sk. 

 Na splátky úrokov zo záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej spoločnosti, 

a.s. voči zahraničným veriteľom, ktorými sú Európska investičná banka, Depfa Investment 

Bank a Citibank Slovakia sa rozpočtovalo 319,8 mil. Sk (upravený rozpočet 320,6 mil. Sk ) a 

v skutočnosti sa použilo 320,6 mil. Sk. 

 Na splátky úverov od EIB bolo v roku 2006 rozpočtovaných 397,8 mil. Sk a skutočne 

uhradených 230,4 mil. Sk. 

 

 poplatky  

 Poplatky za služby súvisiace s obsluhou zahraničného štátneho dlhu sa rozpočtovali 

sumou 150,0 mil. Sk, rozpočtovými opatreniami sa ich suma znížila na  64,6 mil. Sk. 

V skutočnosti dosiahli tieto poplatky 54,5 mil. Sk.  
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4.6. Riadenie štátneho dlhu 

 
 V schválenej Stratégii riadenia štátneho dlhu do roku 2006 boli určené nasledujúce 

priority a ciele: 

 zmenšenie počtu emisií nových štátnych cenných papierov a štandardizovanie 

veľkosti jednotlivých emisií, 

 zlepšenie transparentnosti zámerov emitenta (MF SR) a jeho komunikácie 

s investormi a finančnými trhmi, 

 optimalizácia výdavkov štátneho rozpočtu na obsluhu štátneho dlhu v strednodobom 

a dlhodobom horizonte, 

 predlžovanie priemernej splatnosti portfólia štátnych cenných papierov a durácie 

portfólia štátnych cenných papierov, 

 postupné zväčšenie podielu štátneho dlhu v zahraničných menách v pomere 

k slovenským korunám. 

 

4.6.1. Zníženie počtu emisií nových štátnych cenných papierov a štandardizovanie 

veľkosti jednotlivých emisií 

 

 V roku 2004 boli na primárny trh v súlade so stratégiou uvedené nové „otvorené“ 

emisie štátnych dlhopisov. Bolo otvorených 5 emisií s možnosťou postupného predaja 

dlhopisov prostredníctvom viacerých aukcií. Každá emisia mala od začiatku roka 2004 

štandardnú nominálnu hodnotu 40 000 mil. Sk. Týmto spôsobom emitent vytvoril základný 

predpoklad pre zlepšenie likvidity a dosiahnutie efektívnejšieho sekundárneho trhu so 

štátnymi dlhopismi. Zahraničný dlhopis emitovaný v máji 2004 v rovnakej menovitej hodnote 

1 000 mil. EUR (40 000 mil. Sk) ako prvý slovenský Eurobond spĺňa kritériá prijatia na 

obchodovanie na významnom európskom dlhopisovom trhu (MTS). V roku 2005 sa 

pokračovalo v emisnej politike v súlade so stratégiou a otvorila sa jedna nová emisia štátneho 

dlhopisu a to so splatnosťou 7 rokov, s nulovým kupónom v celkovej nominálnej hodnote 

40 000 mil. Sk. Splatnosť nového štátneho dlhopisu bola určená na základe profilu splatnosti 

štátneho dlhu v jednotlivých rokoch. V roku 2005 sa vstúpilo na primárny trh s 5 emisiami, 

tak ako v roku 2004. Štátny dlhopis s nulovou úrokovou sadzbou kupónu so splatnosťou 3 

roky bol predaný investorom v celej nominálnej hodnote v roku 2004.  
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 Keďže v roku 2005 boli do systému štátnej pokladnice zapojené aj finančné 

prostriedky určené na dôchodkovú reformu, nebolo potrebné v roku 2005 uskutočniť emisiu 

zahraničného štátneho dlhopisu. Aj v roku 2006 sa postupovalo v emisnej politike tak ako 

v rokoch 2004 a 2005. Na domáci kapitálový trh sa uviedla jedna nová emisia štátneho 

dlhopisu, a to historicky prvá emisia so splatnosťou 20 rokov, s pevnou úrokovou sadzbou 

kupónu, v nominálnej hodnote 40 000 mil. Sk. 

 

4.6.2. Zlepšenie transparentnosti zámerov emitenta (MF SR) a jeho komunikácie 

s investormi a finančnými trhmi 

 

 Ministerstvo financií sa prostredníctvom ARDALu snažilo počas rokov 2004, 2005 a 

2006 zlepšiť komunikáciu s finančnými trhmi a investormi na domácom trhu aj v zahraničí. 

Z toho dôvodu predložilo investorom a finančnému trhu záväzný harmonogram vydávania 

štátnych cenných papierov. Cieľom tohto kroku bolo priblíženie sa štandardu krajín EÚ 

a zlepšenie transparentnosti zámerov emitenta. Publikovanie záväzného harmonogramu na 

celý rok vopred a jeho záväznosť boli pozitívne hodnotené domácimi a zahraničnými 

investormi a finančnými trhmi.  

 Na pravidelných interaktívnych stretnutiach s investormi sa informuje o aktuálnych 

zámeroch MF SR v oblasti primárneho a sekundárneho trhu štátnych cenných papierov. 

Predmetom stretnutí je aj vyhodnotenie predaja štátnych cenných papierov v uplynulom 

období.  

 

 

4.6.3. Optimalizácia výdavkov štátneho rozpočtu na obsluhu štátneho dlhu 

 

 Celková priemerná úroková sadzba novo emitovaných štátnych dlhopisov na 

domácom trhu bola 7,4 % p.a. v roku 2002, 5,1 % p.a. v roku 2003 a 4,8 % p.a. v roku 2004.  

V roku 2005 úroková sadzba novo emitovaných štátnych dlhopisov na domácom trhu bola 2,9 

% p.a. a v roku 2006 4,1 % p.a. Celková priemerná úroková sadzba „živého“ portfólia 

štátnych dlhopisov poklesla z hodnoty 6,3 % p.a. v roku 2003 a z 5,9 % p.a. v roku 2004 na 

hodnotu 5,0 % p.a. v roku 2005. V roku 2006 priemerná úroková sadzba „živého“ portfólia 

štátnych dlhopisov bola 4,8 % p.a.  
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  Zdroj: ARDAL 

 Ďalším prínosom k znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu bol priaznivý vývoj 

deficitu štátneho rozpočtu, využívanie zdrojov Štátnej pokladnice ako aj priaznivý vývoj 

kľúčových úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.  

 Súčasne sa aktívnym riadením krytia štátneho dlhu zlepšila jeho štruktúra, obmedzili 

sa trhové riziká portfólia štátnych dlhopisov a značne sa podarilo reštrukturalizovať portfólio 

vládnych úverov. V rokoch 2004 – 2006 sa podarilo predčasne splatiť 11 vládnych úverov 

a v prípade 4 vládnych úverov došlo k zníženiu marže z 2,0 % a 1,0 % na 0,0 % p.a. 

Uvedenou reštrukturalizáciou došlo k úspore približne 329,0 mil. Sk. Ďalším významným 

prínosom k znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu na obsluhu štátneho dlhu je skĺbenie 

riadenia likvidity a dlhu, vďaka ktorému trh nemá priestor na vytváranie tlaku na umelé 

zvyšovanie výdavkov na dlhovú službu, a s tým súvisiace problémy pri refinancovaní 

štátneho dlhu. 

 

4.6.4. Reštrukturalizácia dlhu a jej doterajší priebeh 

 

 Krytie finančných záväzkov štátu, a teda aj financovanie štátneho dlhu, je závislé od 

mnohých faktorov a rôznosti podmienok.  Dôležitými podmienkami sú celková zadlženosť 

a krátkodobá a dlhodobá schopnosť dlžníka splácať záväzky. Za najdôležitejšiu je považovaná 

spoľahlivosť dlžníka - schopnosť splácať záväzok v rámci podmienok pôžičky (kreditné 

riziko), ktorá v sebe zahŕňa ohodnotenie súčasného stavu - bonity dlžníka a  pravdepodobného 

budúceho vývoja jeho ekonomickej situácie.  
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 Štátny dlh je definovaný v § 2 ods.1 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a 

štátnych zárukách ako „súhrn záväzkov Slovenskej republiky z minulých rokov“. V širšom 

zmysle sú štátnym dlhom všetky finančné záväzky štátu prijaté vládou Slovenskej republiky. 

História štátneho dlhu Slovenska začala delimitáciou záväzkov z bývalého Československa 

pri vzniku samostatného slovenského štátu. Po roku 1993 sa záväzky štátu zväčšovali priamo 

prostredníctvom deficitu štátneho rozpočtu alebo nepriamo poskytovaním štátnych záruk 

podnikom, ktoré neboli schopné záväzky splácať. Rizikové štátne záruky poskytnuté 

v minulosti zvyšujú dlh ešte aj v roku 2007. 

 V období od vzniku Slovenskej republiky až do roku 2002 možno označiť ekonomiku 

Slovenska ako tranzitívnu s relatívne nestabilným ekonomickým prostredím. V uvedenom 

období si štát dokázal požičať finančné prostriedky len na relatívne krátku dobu a s veľkou 

prirážkou k trhovým úrokovým sadzbám. Dôvodom bolo relatívne nízke ratingové hodnotenie 

krajiny, administratívny spôsob riadenia dlhu a tradične slabá likvidita štátnych cenných 

papierov na sekundárnom trhu. Záväzky štátu až do konca roku 2003 boli kryté zväčša 

dlhopismi so splatnosťou jeden až dva roky s veľmi malou hodnotou celej emisie (väčšinou 

od 1 000 do 5 000 mil. Sk) a úvermi s úrokovou sadzbou väčšou ako trhové úrokové sadzby. 

 V súlade s poslednou stratégiou vlády bola v priebehu rokov 2004 až 2006 takáto, 

zjavne nevhodná štruktúra záväzkov štátu cielene zmenená: 

 

 dlhopisy emitované od roku 2004 mali už splatnosť zväčša nad 5 rokov 

a štandardnú veľkosť emisie 40 000 mil. Sk, 

 od roku 2004 došlo aj k reštrukturalizácii portfólia úverov; niektoré úvery boli 

predčasne splatené, u ostatných boli úrokové sadzby znížené na trhovú úroveň. 

 

 Výsledkom reštrukturalizácie je zmenšenie refinančného rizika – potreba ročného 

refinancovania klesla od roku 2006 až o tretinu. Predčasným splácaním úverov sa dosiahlo 

zmenšenie neobchodovateľného dlhu o 50,0 %. 

 Zlepšujúce sa ratingové ohodnotenie Slovenska, odrážajúce fiškálnu disciplínu 

a zníženie dopytu na finančných trhoch zo strany vlády, sa spolu s aktívnou komunikáciou 

s investormi prejavilo v zmenšovaní trhom požadovanej marže. V súvislosti s nedostatočnou 

veľkosťou dlhu na emitovanie „likvidných“, t.j. veľkých emisií dlhopisov na európskom 

kapitálovom trhu je potrebné naďalej zmenšovať veľkosť neobchodovateľného dlhu. 
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Akékoľvek záväzky dlžníka v sebe obsahujú vždy trhové riziko. Najmenej rizikovým 

záväzkom dlžníka je priamy a bezpodmienečný záväzok vymedzený stanovenou menou, 

v ktorej sa realizuje cashflow dlžníka (pre štát domáca mena) a pevnou úrokovou sadzbou. 

Záväzok je jednoznačný. Každá odchýlka od uvedených kritérií znamená zavedenie trhového 

rizika do záväzku. Riziko je možné očakávať v oboch smeroch, t.j. existuje nielen riziko 

straty, ale aj riziko zisku. Napríklad:  

 

 prechod z pevnej úrokovej sadzby na pohyblivú úrokovú sadzbu pri trvalom stave 

normálneho tvaru úrokovej krivky zabezpečí dlžníkovi menšie náklady, 

 prechod z pevnej úrokovej sadzby na pohyblivú úrokovú sadzbu pri trvalom stave 

inverzného tvaru úrokovej krivky spôsobí dlžníkovi väčšie náklady, 

 záväzok denominovaný v „cudzej“ mene pri oslabovaní cudzej meny zabezpečí 

dlžníkovi menšie náklady, 

 záväzok denominovaný v „cudzej“ mene pri posilňovaní cudzej meny spôsobí 

dlžníkovi väčšie náklady. 

 

 Zmena v portfóliu štátnych záväzkov za účelom zmenšenia nákladov so sebou 

nevyhnutne prináša zväčšenie rizika. 

 Pri riadení a reštrukturalizácii záväzkov je kľúčovým bodom stanovenie veľkosti 

rizika, ktoré je dlžník ochotný akceptovať. Pri akejkoľvek reštrukturalizácii je potrebné brať 

do úvahy aj pravdepodobnosť možnosti dané riziko zmenšiť a aktívne ho riadiť.  

 Veľkosť rizika štátneho dlhu Slovenska je stanovená v stratégii riadenia dlhu 

maximálnym podielom dlhu s pohyblivou úrokovou sadzbou a maximálnym podielom dlhu 

denominovaným v cudzej mene (najmä v EUR). Štátny dlh Slovenskej republiky má 

v súčasnosti finančné parametre porovnateľné s krajinami EÚ (priemerná splatnosť, citlivosť 

na zmenu trhových úrokových sadzieb, refinančné riziko a kurzové riziko), ktoré sú 

výsledkom reformného procesu v rokoch 2003 až 2006. V relatívnom porovnaní k veľkosti 

štátneho dlhu boli v roku 2006 celkové náklady na správu štátneho dlhu najnižšie v histórii 

Slovenskej republiky. 

 Rozložením splatnosti na dlhšie obdobie a predlžovaním durácie sa znižuje refinančné 

riziko dlhu SR, čo umožňuje celkové zlepšenie podmienok krytia štátneho dlhu a stabilizáciu 

výdavkov. 

 Stratégia z roku 2003 predpokladala dosiahnutie priemernej splatnosti portfólia 

štátneho dlhu do roku 2006 v intervale štyroch až šiestich rokov a duráciu 4 roky. K 31.12. 
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2004 portfólio štátnych dlhopisov malo priemernú splatnosť 4,654 rokov a duráciu 3,553 

rokov. Keďže v roku 2005 Slovensko nevydalo žiadnu zahraničnú emisiu, jasne sa ukazujú 

preferencie slovenských investorov. Najskôr sa vypredali emisie s menšou dobou splatnosti 

a záujem investorov o emisie s dobou splatnosti 10 a 15 rokov bol nižší. Z uvedených príčin 

mala na konci roku 2005 priemerná durácia, ako aj priemerná doba do splatnosti menšie 

hodnoty ako na konci roku 2004. 

 
Indikátory refinančného rizika (durácia a priemerná splatnosť) 

Durácia (v rokoch)
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Rok 2002 2003 2004 2005 2006 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Durácia 2,800 2,433 3,553 3,161* 3,729 Splatnosť 3,2900 3,824 4,654 4,554 * 5,139 
* Koncoročná durácia a priemerná splatnosť boli taktiež ovplyvnené splatením reštrukturalizačného dlhopisu 
v menovitej hodnote 35 400 mil. Sk, ktorý mal splatnosť v januári 2006. Po splatení uvedenej emisie boli 
hodnoty priemernej splatnosti a priemernej durácie väčšie ako na konci roku 2004. 
  

 Uskutočnením zahraničnej emisie 750 mil. EUR v roku 2003 a 1 000 mil. EUR v roku 

2004, MF SR postupne napĺňa stratégiu zväčšovania podielu štátneho dlhu denominovaného 

v zahraničných menách v pomere k Sk. Z východiskového podielu 82 % (Sk) ku 18 % 

(ostatné meny) portfólia štátnych dlhopisov v roku 2003 sa hlavne uvedenými emisiami 

pomer zmenil a k 31.12.2004 bol 78 % (Sk) ku 22 % (ostatné meny). V súvislosti s presunom 

finančných prostriedkov určených na dôchodkovú reformu do systému Štátnej pokladnice a 

s rozhodnutím o využití týchto finančných prostriedkov najmä na krytie dlhu nebola v roku 

2005 realizovaná zahraničná emisia štátnych dlhopisov.  

Splatením zahraničnej emisie štátneho dlhopisu v máji 2005 v menovitej hodnote 750 mil. 

EUR sa tento pomer zmenil a k 31.12.2005 bol 86 % (Sk) ku 14 % (EUR). Vydaním 

slovenského Eurobondu v roku 2006 sa pomer opäť zmenil na 79 % (Sk) ku 21 % (EUR). 

K 31.12.2006 podiel štátneho dlhu (portfólio dlhopisov) v slovenských korunách                    

k zahraničným menám činil 80 % ku 20 %. 




