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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2008 

1.1. Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2008 

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR hlavným cieľom fiškálnej politiky 

v roku 2008 bola obozretná rozpočtová politika a  postupné upevňovanie stability verejných 

financií pri dôslednom dodržiavaní maastrichtských kritérií a záväzkov SR vyplývajúcich 

z reformovaného Paktu stability a rastu. Vychádzajúc z týchto zámerov a ekonomických 

podmienok sa schodok verejnej správy v roku 2008 rozpočtoval na úrovni 2,3 % HDP 

(vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného piliera starobného dôchodkového poistenia 

kvantifikovaného na 1,2 % HDP). Navrhovaná výška schodkov rozpočtu verejnej správy na 

roky 2008 až 2010 bola reakciou na hodnotenie aktualizovaného Konvergenčného programu 

Európskou radou, ktorá považovala tempo konsolidácie v schválenom rozpočte na roky 2007 

až 2009 pri danom ekonomickom vývoji za nepostačujúce. Slovensko týmto krokom 

prezentovalo svoju snahu plniť záväzky vyplývajúce z nového znenia Paktu stability a rastu. 

Takto predložený návrh rozpočtu zároveň rešpektoval záväzok, ku ktorému sa zaviazala SR 

v Konvergenčnom programe SR. 

Rozpočet verejnej správy na roky 2008 až 2010 bol postavený na makroekonomických 

predpokladoch potvrdzujúcich zdravý stav slovenskej ekonomiky. Vláda vychádzala 

z predpokladu, že v najbližších troch rokoch bude dynamický rast hospodárstva na úrovni 

v priemere  5,9 % ročne, inflácia v intervale 1,8 – 2,4 %, pokles priemernej evidovanej miery 

nezamestnanosti na úroveň 9,2 % a  že dynamický rast slovenského hospodárstva sa bude 

prejavovať aj na zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov prostredníctvom rastu reálnych 

miezd, ktorý sa predpokladal na úrovni okolo 4 %. Valorizácia dôchodkov sa predpokladala v 

intervale 4,3 – 4,7 % a rast spotreby domácností o 4,1 – 6,0 %.   

Realizáciou schváleného rozpočtu sa verejné financie mali výrazne priblížiť úrovni, 

ktorá bude dlhodobo udržateľná. Predpokladalo sa, že podiel hrubého verejného dlhu na HDP, 

ktorý na konci roku 2002 dosahoval  43,3 % HDP, klesne do konca roku 2010 na úroveň    

29,7 %. Bolo možné konštatovať, že vzhľadom na rýchly rast ekonomiky a naopak klesajúci 

schodok, verejné financie znižujú finančné bremeno budúcich generácií. Zvýšená pozornosť 

v ekonomickej oblasti bola teda venovaná aktívnej práci s verejným dlhom.  

Návrh rozpočtu reagoval na priority vlády definované v Programovom vyhlásení 

vlády. Jednou z nich bolo zavedenie spoločnej meny euro, pričom z vývoja ekonomiky a zo 

zámerov hospodárskej politiky vyplývalo, že v roku 2007 bude možné splniť všetky 
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Maastrichtské kritériá, a preto Slovensko bude pripravené na zavedenie eura v roku 2009. 

Napriek skutočnosti, že z pohľadu hospodárenia verejných financií bol pre vstup do eurozóny 

pre Slovensko kľúčový rok 2007, navrhovaný rozpočet jasne deklaroval snahu o konsolidáciu 

verejných financií nielen v hodnotenom období, ale aj v rokoch po prijatí eura.  

Ďalšiu významnú oblasť v rámci programového vyhlásenia vlády predstavuje 

hospodárstvo. V návrhu rozpočtu bolo preto zabezpečené zdrojové krytie podpory projektov 

podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a ostatných  projektov  v súlade 

s uzatvorenými investičnými zmluvami. 

V rozpočtovaných zdrojoch bolo zabezpečené aj pokračovanie prípravy a výstavby 

diaľnic a  rýchlostných  ciest  zahrnutých do transeurópskej dopravnej siete a siete 

rýchlostných ciest a v oblasti železničnej infraštruktúry pokračovanie v jej modernizácii v 

súlade s politikou Európskeho spoločenstva a zároveň podpora modernizácie železničných 

tratí zahrnutých do transeurópskej dopravnej siete. Zabezpečovala sa aj 

konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného 

hospodárstva vo vidieckom priestore pri využití ekonomických, finančných prostriedkov, 

nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

Na podporu rozvoja bývania boli zabezpečené nielen zdroje štátneho rozpočtu, ale 

aj Štátneho fondu rozvoja bývania, určené najmä na výstavbu nájomných, tzv. štartovacích 

bytov pre mladé rodiny a na zvýšenie obnovy a revitalizácie bytového fondu. Súčasne sa 

vytvárali podmienky na úsporu energií, na výstavbu zariadení sociálnych služieb pre starších 

občanov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre marginalizované skupiny 

obyvateľov. Pre mladých poberateľov sa pokračovalo v bonifikácii hypotekárnych úverov 

a v podpore stavebného sporenia. 

Významnou oblasťou schváleného rozpočtu bola aj politika zamestnanosti. V štátnom 

rozpočte boli finančne zabezpečené projekty na overenie nových aktívnych opatrení trhu 

práce, programy rozvoja regionálnej zamestnanosti a individuálna štátna pomoc. S cieľom 

vytvoriť dôstojné  podmienky pre  aktívnu podporu  mladých rodín a rast pôrodnosti bol 

v návrhu rozpočtu zabezpečený príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa vo výške 

20 440 Sk, čím celková výška podpory pri narodení prvého dieťaťa mala dosiahnuť 25 000 

Sk.  

Na podporu sektora zdravotníctva sa rozpočtoval rastúci objem poistného plateného 

štátom za zákonom vymedzené kategórie osôb a očakával sa medziročný nárast výberu 
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poistného od ekonomicky aktívnych obyvateľov. Zároveň sa navrhovalo zaviesť zníženú 10 

%-nú sadzbu DPH na zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov.  

V návrhu štátneho rozpočtu  bolo zapracované dosiahnutie priemerného platu pre 

pedagogických pracovníkov v školstve na úrovni priemerného platu v národnom 

hospodárstve. Okrem výdavkov na školstvo rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školstva 

SR a rozpočtovaných v obciach a VÚC bolo možné čerpať aj prostriedky zo štrukturálnych 

fondov. 

V procese tvorby návrhu rozpočtu sa pristúpilo aj k realizácii opatrení, ktorých cieľom 

bolo zvýšenie tlaku na efektivitu vynakladania verejných prostriedkov. Vo výdavkovej 

štruktúre kapitol štátneho rozpočtu boli  identifikované výdavky súvisiace s verejným 

obstarávaním a tieto boli plošne racionalizované vo všetkých kapitolách vo výške 10 %. 

S prihliadnutím na individuálne potreby kapitol boli o 10 % znižované stavy zamestnancov 

a k nim prislúchajúce osobné výdavky. 

Pri posudzovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov. 

Čoraz väčšiu úlohu v kvalite verejných financií zohrávali jednotlivé kapitoly, ktorých 

kompetencie, ale súčasne aj zodpovednosť v  rozpočtovom procese postupne narastali. 

Naďalej zostávalo v prvom rade zodpovednosťou kapitol, aby objem výdavkov, ktoré majú vo 

viacročnom rozpočte k dispozícii, v prvej fáze rozdelili a v druhej fáze aj použili čo 

najefektívnejším spôsobom. Dôležitosť tejto úlohy umocňoval fakt, že v rokoch 2008 až 2010 

sa predpokladal rýchlejší rast výdavkov štátneho rozpočtu ako bol prognózovaný rast inflácie.  

Vychádzalo sa z predpokladu, že v rámci druhého programového obdobia budú môcť 

kapitoly v rokoch 2008 až 2010 disponovať prostriedkami EÚ vo výške 133 mld. Sk, ktoré 

budú v súlade so schválenými operačnými programami použité na také výdavkové tituly ako 

sú výstavba diaľnic, zvyšovanie úrovne environmentálnej infraštruktúry a  na plnenie cieľov 

Lisabonskej stratégie. Predpokladalo sa, že čistá finančná pozícia SR bude v rokoch 2008 až 

2010 vykazovať pozitívny trend.  

Návrh rozpočtu reflektoval ciele Národného programu reforiem, ktorého plnenie a 

primerané financovanie bez ohrozenia stability verejných financií bolo zabezpečené 

prostredníctvom domácich a európskych zdrojov.  

Pri príprave návrhu rozpočtu sa aj naďalej významne využívalo programové 

rozpočtovanie, ktoré bude aj v nasledujúcich rokoch hlavným nástrojom na zefektívňovanie 

verejných výdavkov a tiež ich transparentnosti. Jednoznačná väzba poskytovaných zdrojov 
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a dosahovaných výsledkov musí byť prítomná vždy pri využívaní verejných zdrojov tak, aby 

výdavky verejných financií smerovali do oblastí, kde prinesú spoločnosti najväčší prínos. 

Programové rozpočtovanie výrazne prispelo k transparentnosti štátneho rozpočtu a k 

informovanosti o tom, do ktorých oblastí smerujú jeho zdroje. Zámerom nasledujúceho 

obdobia bolo klásť dôraz na vyššiu kvalitu pri formulovaní cieľov a ich merateľných 

ukazovateľov a prostriedkom malo byť pravidelné monitorovanie a hodnotenie dosahovania 

cieľov a plnenia programov. Verejné financie sa musia čoraz viac zameriavať na dosahované 

výsledky. Nakoľko sa procesom fiškálnej decentralizácie zabezpečil pre územnú samosprávu 

rast objemu finančných prostriedkov a zároveň programovým vyhlásením vlády SR sa 

vytvoril pre územnú samosprávu priestor pre ich zvýšené zapojenie do čerpania finančných 

prostriedkov z európskych fondov, zámerom bolo uplatniť princípy programového 

rozpočtovania aj pre územnú samosprávu od 1.1.2009.  

V návrhu rozpočtu na rok 2008 sa nepredpokladali žiadne príjmy z privatizácie.   

1.2. Základné makroekonomické ukazovatele, z ktorých sa vychádzalo pri 

príprave rozpočtu na rok 2008 

Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2010 bola postavená na 

dátovej základni štvrťročných národných účtov do roku 2006, vývoji počas prvých siedmich 

mesiacov roka 2007 a predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky SR 

v strednodobom horizonte. Vzhľadom na pozitívny vývoj globálnej ekonomiky v roku 2006 

(reálny rast v EÚ na úrovni 3 %, v USA 3,3 % a Japonsku 2,2 %) boli predpoklady 

o budúcom vývoji vonkajšieho prostredia priaznivé. Podľa národných prognóz a prognóz 

zahraničných autorít sa očakávalo, že hospodársky rast eurozóny by v priemere za obdobie 

2008 až 2010 mohol dosiahnuť 2 %, rast USA 2,6 %, Japonska 1,7 % a rast našich najbližších 

susedov Českej republiky 5,4 %, Poľska 4,7 % a Maďarska 3,7 %.1) Okrem priaznivého 

vývoja dopytu u hlavných obchodných partnerov Slovenska sa súčasne očakával relatívne 

stabilný vývoj cien ropy, v rokoch 2008 až 2010 na priemernej úrovni 68 USD/bl. Domáce 

očakávania boli takisto pozitívne; spotrebiteľská dôvera, rovnako ako dôvera v priemysle 

dosahovali historické maximá. Čo sa týka pôsobenia makroekonomickej politiky, jej 

strednodobé ciele boli konzistentné so záväzkami SR vyplývajúcimi z členstva v EÚ. 

V prípade fiškálnej politiky boli ciele jasne deklarované fiškálnou konsolidáciou 
                                                 
1) Ministerstvo financií SR vychádza z krátkodobých prognóz Európskej komisie, strednodobých prognóz OECD 
a národných prognóz; pri prognózach Českej republiky sa odvoláva na aktualizovanú národnú prognózu ČR 
vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v roku 2007.   
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konkretizovanou vo viacročnom  rozpočte verejnej správy, smerujúcou k  strednodobým 

cieľom stanoveným pre SR. Menová politika bola definovaná ako inflačné cielenie 

v podmienkach ERM II, t.j. v podmienkach pre stabilitu meny - vývoj výmenného kurzu 

v blízkosti novej centrálnej parity. Zámerom celkovej makroekonomickej politiky bolo 

vytvárať podmienky pre prijatie eura – pre splnenie všetkých Maastrichtských kritérií na 

udržateľnej úrovni.  

Aktualizovaná prognóza do roku 2010 potvrdila rovnaké trendy a charakter 

strednodobého vývoja, ktoré sa predpokladali pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2007 

až 2009 a ktoré sa prezentovali aj pri aktualizácii konvergenčného programu SR do roku 2010 

(december 2006), a to: 

   pretrvávajúci vysoký rast HDP, ktorý neohrozuje rovnovážny vývoj ekonomiky - 

nevyvoláva inflačné tlaky ani riziká pre bežný účet platobnej bilancie (v rokoch 2007 a 2008 

možno očakávať výkon ekonomiky len mierne nad úrovňou potenciálneho produktu); 

   rast založený na zmenách kvalitatívneho charakteru – na zvyšovaní celkovej 

produktivity výrobných faktorov a  konkurencieschopnosti, najmä vplyvom pôsobenia 

priamych zahraničných investícií (PZI) a zvyšovania exportnej výkonnosti;  

   rast stimulovaný nielen domácim (spotrebou a investíciami) ale aj zahraničným 

dopytom, s kladným reálnym príspevkom čistého zahraničného dopytu v celom 

prognózovanom období; 

   spomalenie miery inflácie v roku 2008 reflektujúce tak rovnováhu na trhu a 

znižovanie vplyvu regulovaných cien a nepriamych daní, ako aj miernejší nárast 

imputovaného nájomného; po roku 2008 sa spotrebiteľská inflácia pravdepodobne mierne 

zrýchli v dôsledku eliminácie nominálneho výmenného kurzu; 

   reálny rast priemernej mzdy pod úrovňou rastu produktivity práce a vývoj cien, ktorý 

nespôsobuje inflačné tlaky a vytvára predpoklady pre trvalý rast životnej úrovne; 

   postupné zlepšovanie bilancie bežného účtu v rokoch 2007 až 2010, na ktorom sa 

odrazí výrazné zlepšenie v tovarovej bilancii súvisiace najmä s rozvojom nových výrob 

vo viacerých sektoroch priemyslu; 

   rast štrukturálnej zamestnanosti, ktorý bude korešpondovať s tvorbou nových 

pracovných príležitostí súvisiacich so zakladaním a rozširovaním výrob (predpokladaný 

pozitívny vplyv PZI), ale aj s úspešnosťou štrukturálnych reforiem; impulzom bude aj 

vplyv efektívnej alokácie verejných investícií a finančných prostriedkov rozpočtu EÚ 

(predovšetkým v oblasti infraštruktúry); 
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   ďalšie postupné znižovanie miery nezamestnanosti, ktoré bude odrážať viacero 

faktorov, najmä vytváranie nových pracovných miest, ale aj vývoj ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva – nástup silnejších populačných ročníkov na trh práce a súčasné zvyšovanie 

veku odchodu do dôchodku; 

   prílev fondov EÚ, ktorý podporí investície a čiastočne aj súkromnú a vládnu 

spotrebu. 

Riziká prognózy spočívali hlavne v miere naplnenia prijatých predpokladov prognózy 

o vývoji niektorých dôležitých faktorov a ich vzájomných vzťahov. Išlo najmä o vplyv 

vonkajšieho prostredia na ekonomiku SR (potenciálne vyšší rast svetových cien energetických 

surovín či slabší rast dopytu po slovenských výrobkoch a službách na svetových trhoch), ale 

aj o  charakter a smerovanie  ekonomiky SR v kontexte vývoja ekonomiky EÚ a globalizácie 

trhov (neschopnosť SR udržať stabilný rast ekonomiky). Miera rizika prognózy teda závisela 

na jednej strane od schopnosti EÚ akcelerovať svoju ekonomiku, realizovať reformy a ciele 

revidovanej Lisabonskej stratégie a využívať alternatívne energetické zdroje s cieľom 

obmedziť negatívny vplyv rastu svetových cien energetických surovín na ekonomiku a na 

strane druhej, od schopnosti SR zabezpečiť stabilný proces celkovej konvergencie 

(nominálnej, reálnej a štrukturálnej), hľadať výhodné trhy, obstáť v danej konkurencii a čeliť 

asymetrickým šokom aj v podmienkach plného členstva v Hospodárskej a menovej únii. 

Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov je obsiahnutý 

v nasledujúcej tabuľke:  



 7

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR (jún 2007) 

P.č. Ukazovateľ Skutočnosť Prognóza 
m.j. 2006 2007 2008 2009 2010

1 HDP; v bežných cenách mld.Sk 1636,3 1822,5 1988,5 2142,2 2289,7
2 HDP; reálny rast % 8,3 8,8 6,8 5,8 5,0 
3 Konečná spotreba domácností; reálny rast % 6,1 6,7 6,0 4,7 4,1 
4 Konečná spotreba domácností; nominálny rast % 11,6 9,1 8,2 7,3 6,6 
5 Konečná spotreba verejnej správy (reálny rast) % 4,1 2,0 3,0 2,8 2,8 
6 Tvorba hrubého fixného kapitálu (reálny rast) % 7,3 8,8 8,0 6,0 5,5 
7 Export tovarov a služieb (reálny rast) % 20,7 21,1 12,8 8,9 6,8 
8 Import tovarov a služieb (reálny rast) % 17,8 17,2 11,5 8,1 6,1 
9 Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (nom. rast) % 8,0 7,0 6,6 6,5 6,5 

10 Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (reálny rast) % 3,3 4,5 4,5 4,0 4,0 
11 Priemerný rast zamestnanosti, podľa VZPS % 3,8 2,6 1,6 1,0 0,8 
12 Priemerný rast zamestnanosti, podľa evid. počtu % 2,2 2,3 1,6 1,0 0,8 
13 Priemerný rast zamestnanosti, podľa ESA95 % 2,3 2,1 1,6 1,0 0,8 
14 Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS     % 13,3 10,9 10,0 9,6 9,2 
15 Index spotrebiteľských cien (priemerný rast) % 4,5 2,4 2,0 2,5 2,4 
16 Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) % 4,3 1,6 1,8 2,4 2,4 
17 Index výrobných cien (priemerný rast) % 8,4 2,0 3,0 2,3 2,2 
18 Bilancia bežného účtu (podiel na HDP) % -8,3 -4,0 -2,6 -1,9 -1,4 

Zdroj: MF SR 
 

1. 3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 

Ministerstvo financií SR v priebehu roku 2008 pravidelne vypracovávalo mesačné 

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

vývoji rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95. Správy sa zameriavali nielen na 

monitorovanie príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ale aj na možné riziká, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie schváleného rozpočtu. 

Správy prezentovali najnovšie výsledky analýz a prognóz makroekonomického a 

fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v roku 2008. 

Zameriavali sa najmä na monitoring a analýzu tých faktorov a subjektov verejnej správy, 

ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon od schváleného rozpočtu na rok 2008, a tak 

najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre rok 2008. 

  Štvrťročné hodnotiace správy o vývoji rozpočtu verejnej správy boli súčasťou Správy 

o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR a predikciách do konca roka. 
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Ministerstvo financií SR pripravuje tento materiál1) v pravidelných intervaloch na rokovanie 

vlády s cieľom analyzovať vývoj a posúdiť, či sa podarí splniť rozpočtovaný cieľ v oblasti 

schodku verejnej správy. Ak je identifikované riziko prekročenia schodku, súčasťou materiálu 

je návrh opatrení. 

2. Výsledky rozpočtového hospodárenia  

Štátny rozpočet na rok 2008 schválila Národná rada SR zákonom č. 608 zo                 

4. decembra 2007. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 348 251,7 mil. Sk (v roku 2007: 

310 471,5 mil. Sk), celkové výdavky 380 233,0 mil. Sk (v roku 2007: 348 857,5 mil. Sk) 

a schodok bol určený sumou 31 981,3 mil. Sk (v roku 2007: 38 386,0 mil. Sk). V súlade 

s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, že verejnými prostriedkami 

sú aj prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie 

a odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie, sa v štátnom rozpočte 

rozpočtovali príjmy  z rozpočtu EÚ  vo výške 35 984,7 mil. Sk (v roku 2007: 29 082,2 mil. 

Sk) a na strane výdavkov odvody peňažných prostriedkov do rozpočtu  EÚ v celkovej výške 

18 490 mil. Sk (v roku 2007: 16 064,7 mil. Sk). 

Rozpočtovými opatreniami vykonanými v priebehu roka na základe príslušných 

ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na základe  splnomocnenia 

daného vláde, resp. ministrovi financií zákonom o štátnom rozpočte na rok 2008, sa pôvodne 

schválené celkové príjmy štátneho rozpočtu znížili o 10 048,0 mil. Sk na 338 203,7 mil. Sk a 

celkové výdavky  o 16 761,3 mil. Sk na 363 471,7 mil. Sk. V dôsledku toho sa schodok 

schválený Národnou radou SR znížil o 6 713,3 mil. Sk na 25 268,0 mil. Sk. Hodnotenie 

výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k takto upraveným 

ukazovateľom. 

Súhrnný  prehľad o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2008 

poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk): 

                                                 
1) Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za........ a predikcia vývoja do konca roka“ sa 
pripravuje po ukončení prvého polroka (júl) a po ukončení troch štvrťrokov (október) kalendárneho roka. 
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Príjmy/Výdavky 
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet  2008 Skutočnosť 

2008 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu     
Rozdiel    Index 

2008/2007  
Schválený Upravený 

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7= 4/1*100 
Príjmy spolu 322 220,0 348 251,7 338 203,7 342 003,2 101,1 3 799,5 106,1
daňové príjmy 258 239,0 270 976,0 270 976,0 271 850,4 100,3 874,4 105,3
nedaňové príjmy 23 712,7 22 326,4 20 985,5 26 527,3 126,4 5 541,8 111,9
granty a transfery 40 268,3 54 949,3 46 242,2 43 625,5 94,3 - 2 616,7 108,3
Výdavky spolu 345 747,9 380 233,0 363 471,7 363 216,9 99,9 - 254,8 105,1
bežné výdavky 296 925,6 340 424,9 316 150,5 314 793,2 99,6 - 1 357,3 106,0
kapitálové výdavky 48 822,3 39 808,1 47 321,2     48 423,7 102,3 1 102,5  99,2
Schodok  - 23 527,9 -31 981,3 - 25 268,0 - 21 213,7 84,0 4 054,3 90,2

Zdroj: MF SR       
 

 Celkové príjmy štátneho  rozpočtu dosiahli 342 003,2 mil. Sk (v roku 2007: 322 220,0 

mil. Sk) a boli o 6 248,5 mil. Sk nižšie než pôvodne schválený rozpočet a o 3 799,5 mil. Sk 

vyššie než upravený rozpočet. Výdavky sa čerpali vo výške 363 216,9 mil. Sk (v roku 2007: 

345 747,9 mil. Sk), čo je o 17 016,1 mil. Sk menej vo vzťahu k pôvodne schválenému 

a o 254,8 mil. Sk voči upravenému rozpočtu.  

            Hospodárenie štátneho rozpočtu v roku 2008 sa skončilo schodkom 21 213,7 mil. Sk 

(v roku 2007: 23 527,9 mil. Sk). Výsledný schodok je o 10 767,6 mil. Sk nižší než určil zákon 

o štátnom rozpočte a o 4 054,3 mil. Sk nižší oproti upravenému rozpočtu.  

2.1. Príjmy štátneho rozpočtu 

Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2008 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 348 251,7 mil. 

Sk. Tvoria ich daňové príjmy 270 976,0 mil. Sk, nedaňové príjmy 22 326,4 mil. Sk a granty 

a transfery 54 949,3 mil. Sk, z toho 35 984,7 mil. Sk pripadá na prostriedky z rozpočtu EÚ.  

Rozpočtovými opatreniami vykonanými na  základe rozhodnutí vlády  a Ministerstva 

financií SR sa zákonom stanovené príjmy znížili o 10 048,0 mil. Sk na 338 203,7 mil. Sk, a to 

v skupine nedaňových príjmov o 1 340,9 mil. Sk a najmä grantov a transferov o 8 707,1 mil. 

Sk; pôvodný rozpočet daňových príjmov sa nezmenil.  

            Súhrnný prehľad o plnení príjmov štátneho rozpočtu v roku 2008 poskytujú údaje 

nasledujúcej tabuľky (v mil. Sk):   
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Príjmy 
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet  2008 Skutočnosť 

2008 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu    
Rozdiel    Index 

2008/2007  
Schválený Upravený

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7 = 4/1*100
A. Daňové príjmy 258 239,0 270 976,0 270 976,0 271 850,4 100,3 874,4 105,3
Dane z príjmov 
a kapitálového majetku 61 447,2 67 217,0 67 217,0 73 686,9 109,6 6 469,9 119,9

Dane z majetku 60,5 0,0 0,0 41,9 0,0 41,9 69,3
Dane za  tovary a služby 195 658,5 202 799,0 202 799,0 196 959,4 97,1 - 5 839,6 100,7
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií 1 019,0 960,0 960,0 1 109,0 115,5 149,0 108,8

Sankcie uložené 
v daňovom konaní 53,8 0,0 0,0 53,2 0,0 53,2 98,9

B. Nedaňové príjmy 23 712,7 22 326,4 20 985,5 26 527,3 126,4 5 541,8 111,9
Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 2 707,8   899,6 1 454,3 2 466,1 169,6 1 011,8 91,1

Administratívne 
poplatky a iné poplatky 
a platby 

7 960,9 7 966,4 7 905,3 8 911,7 112,7 1 006,4 111,9

Kapitálové príjmy 650,4 3 074,7 1 233,8 887,3 71,9 - 346,5 136,4
Úroky z tuzemských a 
zahraničných úverov, 
pôžičiek, NFV, vkladov 
a ážio 

6 319,4 7 185,5 7 184,4 7 174,8 99,9 - 9,6 113,5

Iné nedaňové príjmy 6 074,2 3 200,2 3 207,8 7 087,4 220,9 3 879,6 116,7
C. Granty a transfery 40 268,3 54 949,3 46 242,2 43 625,5 94,3 - 2 616,7 108,3
Príjmy spolu 322 220,0 348 251,7 338 203,7 342 003,2 101,1 3 799,5 106,1

 Zdroj: MF SR 
 

2.1.1. Daňové príjmy 

 Daňové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2008 boli rozpočtované vo výške 

270 976,0 mil. Sk. Schválený rozpočet daňových príjmov nebol v priebehu roka upravovaný 

žiadnymi rozpočtovými opatreniami. Skutočné daňové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 

271 850,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,3 %. Na celkovom rozdiele 

skutočnosti oproti rozpočtu vo výške 874,4 mil. Sk sa pozitívnym vplyvom najviac podieľala 

daň z príjmov právnických osôb a negatívnym vplyvom spotrebné dane a daň z pridanej 

hodnoty. V porovnaní s rokom 2007 boli celkové daňové príjmy vyššie o 13 611,4 mil. Sk, čo 

zodpovedá medziročnému rastu 5,3 %. Súhrnný prehľad o plnení daňových príjmov štátneho 

rozpočtu poskytuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 
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Druh daňových príjmov 
Skutočnosť 

2007 

Rozpočet 2008 
Skutočnosť 

2008 Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index 
2008/2007

Schválený Upravený 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7=4/1*100

Dane z príjmov a kapitálového majetku 61 447,2 67 217,0 67 217,0 73 686,9 6 469,9 109,6 119,9

Daň z príjmov fyzickej osoby 3 308,8 3 131,0 3 313,0 3 552,6 421,6 113,5 107,4

Daň z príjmov právnickej osoby 52 443,2 58 455,0 58 455,0 63 928,9 5 473,9 109,4 121,9

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 5 695,1 5 631,0 5 631,0 6 205,3 574,3 110,2 109,0

Dane z majetku 60,5 0,0 0,0 41,9 41,9 x 69,3

Dane za tovary a služby 195 658,5 202 799,0 202 799,0 196 959,4 -5 839,6 97,1 100,7

Daň z pridanej hodnoty 135 978,2 142 026,0 142 026,0 139 559,4 -2 466,6 98,3 102,6

Spotrebné dane 59 679,1 60 770,0 60 770,0 57 394,8 -3 375,2 94,4 96,2
Dane z použitia tovarov a z povolenia na 
výkon činnosti 1,2 3,0 3,0 5,2 2,2 172,0 430,0

Dane z medzinárodného obchodu a 
transakcií 1 019,0 960,0 960,0 1 109,0 149,0 115,5 108,8

Dovozné clo 12,7 x x 0,6 0,6 x 4,7

Dovozná prirážka 8,4 x x 0,3 0,3 x 3,4
Podiel na vybratých finančných 
prostriedkoch 997,5 960,0 960,0 1 108,2 148,2 115,4 111,1

Ostatné colné príjmy 0,5 x x x x x x

Sankcie uložené v daňovom konaní 53,8 x x 53,2 53,2 x 99,0

Daňové príjmy spolu 258 239,0 270 976,0 270 976,0 271 850,4 874,4 100,3 105,3

Poznámka: DPPO a DPH je vrátane daní z daňovej sústavy platnej do roku 1992. 
Zdroj: MF SR 

 

2.1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 

Dane z príjmov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 67 217,0 mil. Sk, 

skutočný výnos bol o 6 469,9 mil. Sk (9,6 %) vyšší a dosiahol 73 686,9 mil. Sk. 

 Celkový výnos podielovej dane z príjmov fyzických osôb sa rozpočtoval vo výške 

50 503,0 mil. Sk. Z toho 44 718,5 mil. Sk tvorila daň z príjmov zo závislej činnosti 

a 6 199,5 mil. Sk daň z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

a z prenájmu. Prevod prostriedkov v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, ktorý znižuje výnos dane z príjmov fyzických osôb, sa 

predpokladal vo výške 415,0 mil. Sk. 

Skutočný výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol výšku 55 043,3 mil. Sk, čo je 

o 4 540,3 mil. Sk viac ako sa rozpočtovalo. Z toho výnos dane zo závislej činnosti dosiahol 

49 399,9 mil. Sk a výnos dane z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z 

prenájmu bol 6 096,4 mil. Sk. Z celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2008 daňové úrady odviedli na verejnoprospešné účely 453,0 mil. Sk. Zatiaľ čo 



 12

predpokladaný výnos dane z príjmov zo závislej činnosti sa prekročil o 4 681,4 mil. Sk 

a medziročne vzrástol o 7 671,2 mil. Sk, predpokladaný príjem dane z príjmov z podnikania 

sa nenaplnil o 103,1 mil. Sk napriek medziročnému nárastu o 848,0 mil. Sk. 

V plnení dane z príjmov fyzických osôb sa prejavili najmä nasledovné faktory:    

        priaznivý vývoj makroekonomického prostredia, keď rast objemu miezd v hospodárstve 

sa počas roka vyvíjal lepšie (11,6 %1)) než sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu (8,3 %), 

        zavedenie postupne klesajúcej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka/manželku 

v roku 2007. Keďže výsledná daňová povinnosť aj so zohľadnením tejto legislatívy sa 

stanovuje až pri podaní daňového priznania, resp. pri ročnom zúčtovaní v marci 2008, na 

hotovostnom výnose sa to pozitívne vo väčšej miere prejavilo práve v roku 2008. 

Od roku 2005 je daň z príjmov fyzických osôb podielovou daňou. V zmysle zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov získavajú z jej výnosu obce 70,3 %, vyššie územné 

celky 23,5 % a štátny rozpočet 6,2 %. Týmto systémom financovania obcí a vyšších 

územných celkov, ktorým sa nahradili dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre miestnu 

samosprávu, sa realizoval projekt fiškálnej decentralizácie s cieľom posilniť finančnú 

samostatnosť územnej samosprávy. Príjem štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzických osôb 

sa s ohľadom na uvedené pravidlá fiškálnej decentralizácie rozpočtoval pre rok 2008 v sume 

3 131,0 mil. Sk. Skutočné plnenie dane z príjmov fyzických osôb v štátnom rozpočte dosiahlo 

3 552,6 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 7,4 %. 

Nasledujúca tabuľka prináša prehľad o skutočných výnosoch dane z príjmov 

fyzických osôb a jej distribúcie medzi štátny rozpočet a územné samosprávy (v mil. Sk): 

Druh dane 
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index     
2008/2007Schválený Upravený 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7=4/1*100 

Daň z príjmov FO 46 590,9 50 503,0 50 503,0 55 043,3 4 540,3 109,0 118,1
zo závislej činnosti 41 728,6 44 718,5 44 718,5 49 399,9 4 681,4 110,5 118,4
z podnikania 5 248,5 6 199,5 6 199,5 6 096,4 -103,1 98,3 116,2
prevod 2 % na VPÚ -386,2 -415,0 -415,0 -453,0 -38,0 109,2 -
Výnos dane poukázaný 
územnej samospráve 43 282,2 47 372,0 47 372,0 51 490,7 4 118,7 108,7 119,0

Príjem ŠR z dane 
z príjmov FO 3 308,8 3 131,0 3 131,0 3 552,6 421,6 113,5 107,4

Zdroj: MF SR 
                                                 
1) Odhad z februára 2009 
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 Daň z príjmov právnických osôb sa rozpočtovala vo výške 58 455,0 mil. Sk.   

Skutočný výnos dosiahol 63 928,9 mil. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 109,4 % a jeho 

prekročenie o 5 473,9 mil. Sk. Na celkovom výnose dane z príjmov právnických osôb sa dane 

platné do roku 1992 podieľali sumou 6,9 mil. Sk. Medziročné tempo rastu dane z príjmov 

právnických osôb dosiahlo 21,9 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 11 485,7 mil. Sk. 

Výnos dane z príjmov právnických osôb bol pozitívne ovplyvnený vývojom 

makroekonomického prostredia. Vysoký ekonomický rast v kombinácii s rastom miezd pod 

úrovňou rastu produktivity práce sa premietol do základu dane, ktorý v posledných rokoch 

rástol rýchlejšie ako HDP. 

V roku 2008 mali fyzické a právnické osoby možnosť poukázať 2 % z odvedenej dane 

na verejnoprospešný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených 

1 481,6 mil. Sk, čo je medziročne viac o 212,5 mil. Sk (16,7 %). Podrobnejšie údaje sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Rok Počet 
prijímateľov

Počet FO, 
ktoré 

poukázali 2 %

Počet PO, 
ktoré 

poukázali 2 %  

Suma 
poukázaná  
 FO mil. Sk 

Suma  
poukázaná 
PO mil. Sk 

Celková suma 
poukázanej 
dane mil. Sk 

2008 7 759 449 909 26 691 453,0 1 028,6 1 481,6 

2007 7 662 408 277 21 632 386,2 882,9 1 269,1 

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

V roku 2008 si uplatnilo štátnu pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov podľa 

ustanovení § 35 a § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov v súlade s § 52 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, ktorej poskytovateľom sú daňové úrady, 15 daňových subjektov. Jeden daňový 

subjekt si uplatňuje štátnu pomoc formou úľavy na dani podľa nariadenia vlády SR č. 

192/1998 Z. z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z 

príjmov právnických osôb.  

Daňové orgány v sledovanom roku poskytli štátnu pomoc v celkovej sume 3 287,06 

mil. Sk. 

Štátnu pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov podľa ustanovení § 35b a § 35c zákona 

č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v súlade s § 52 zákona č. 

595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej poskytovateľom je 

Ministerstvo hospodárstva SR, si uplatnilo 13  daňových subjektov. 12 daňových subjektov si 

uplatnilo štátnu pomoc formou investičných stimulov v rámci  Schémy regionálnej pomoci 
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pre veľké podniky č. N 659/2006. Celková suma poskytnutej štátnej pomoci formou 

investičných stimulov v sledovanom roku predstavovala 963,41 mil. Sk. 

 V roku  2008  colná správa poskytla štátnu pomoc vo výške 3 417,6 mil. Sk. Štátna 

pomoc bola poskytnutá vo forme tzv. červenej nafty pre poľnohospodárov vo výške 1 606,9 

mil. Sk, pre dopravu po Dunaji a železničnú dopravu vo výške 695,8 mil. Sk ako aj štátna 

pomoc v oblasti biopalív vo výške 1 115 mil. Sk.  

 Okrem štátnej pomoci colné úrady poskytli minimálnu pomoc vo výške 0,5 mil. Sk.   

 Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa rozpočtovala sumou 5 631,0 mil. Sk 

a v skutočnosti dosiahla 6 205,3 mil. Sk. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 110,2 %. Plnenie 

tejto dane je v porovnaní s rokom 2007 vyššie o 510,1 mil. Sk, t.j. o 9,0 %. 

Skutočný výnos tejto dane bol ovplyvnený hlavne dvoma faktormi. Prvým je nárast 

počtu subjektov platiacich zrážkovú daň spôsobený príchodom nových investorov (najmä daň 

z licenčných poplatkov) ako aj zvýšenie platieb už existujúcich platcov. Druhým faktorom je 

nárast objemu vkladov oproti odhadom použitým pri tvorbe rozpočtu (vklady domácností ako 

aj vklady nefinančných podnikov). Nárast vkladov súvisí najmä s prechodom na menu euro 

ako aj s presunom finančných prostriedkov z podielových fondov do úročených vkladov 

v bankách, čo bolo možné sledovať najmä v závere roka 2008. 

2.1.1.2. Dane z majetku 

Dane z dedičstva a darovania boli zrušené k 1.1.2004 a daň z prevodu a prechodu 

nehnuteľností bola zrušená k 1.1.2005. Do štátneho rozpočtu plynuli v roku 2008 len 

dobiehajúce príjmy z týchto daní, spolu vo výške 41,9 mil. Sk (v roku 2007 to bolo 

60,5 mil. Sk). Z tejto sumy tvorila daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 39,3 mil. Sk. 

2.1.1.3. Dane za tovary a služby 

Dane za tovary a služby majú na celkových daňových príjmoch najvyšší podiel. 

Rozpočtovali sa vo výške 202 799,0 mil. Sk. Skutočný výnos 196 959,4 mil. Sk je oproti 

rozpočtu o 5 839,6 mil. Sk nižší, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,1 %. V porovnaní 

s rokom 2007 je ich výnos vyšší o 1 300,9 mil. Sk. 

 Daň z pridanej hodnoty sa rozpočtovala sumou 142 026,0 mil. Sk a jej skutočné 

inkaso 139 559,4 mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 98,3 %. Skutočný výnos tejto dane 

bol o 2 466,6 mil. Sk nižší než sa rozpočtovalo a o 3 581,2 mil. Sk, t.j. o 2,6 % vyšší než 
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v roku 2007. Vo výbere dane 139 559,4 mil. Sk je zahrnutých aj 2,2 mil. Sk dobehu 

nepriamych daní z predchádzajúcej daňovej sústavy platnej do konca roku 1992. 

Na výnos DPH mala v roku 2008 negatívny vplyv legislatívna zmena, ktorá zaviedla 

zníženú sadzbu dane vo výške 10 % na zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov 

a na knihy. Pozitívne bol výnos dane ovplyvnený vývojom makroekonomického prostredia, 

najmä vývojom spotrebných výdavkov domácností. 

 Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 60 770,0 mil. Sk. Skutočný výnos bol 

o 3 375,2 mil. Sk nižší a dosiahol 57 394,8 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2007 bol výnos 

spotrebných daní nižší o 2 284,3 mil. Sk, t.j. o 3,8 %. Z hľadiska jednotlivých druhov 

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

Druh spotrebnej dane 
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index 
2008/2007

Schválený Upravený
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7=4/1*100 

z minerálnych olejov 33 990,7 36 202,0 36 202,0 35 374,8 -827,2 97,7 104,1

z liehu  5 925,1 6 279,0 6 279,0 6 705,5 426,5 106,8 113,2

z piva 2 118,9 2 111,0 2 111,0 1 897,7 -213,3 89,9 89,6

z vína 110,7 110,0 110,0 112,1 2,1 101,9 101,2

z tabakových výrobkov 17 533,5 15 711,0 15 711,0 13 036,6 -2 674,4 83,0 74,4

z elektriny x 110,0 110,0 117,5 7,5 106,8 x

z uhlia x 43,0 43,0 9,9 -33,1 23,0 x

zo zemného plynu x 204,0 204,0 140,8 -63,2 69,0 x

S p o l u 59 679,1 60 770,0 60 770,0 57 394,8 -3 375,2 94,4 96,2

Zdroj: MF SR 

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne vyšší o 1 384,1 mil. Sk 

a dosiahol 35 374,8 mil. Sk. Oproti rozpočtu bol dosiahnutý výnos nižší o 827,2 mil. Sk. 

Výnos dane bol negatívne ovplyvnený primiešavaním daňovo zvýhodnených biopalív do 

benzínu a nafty v celkovej sume približne 1,3 mld. Sk. 

Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne vyšší o 780,4 mil. Sk a oproti rozpočtu 

bol vyšší o 426,5 mil. Sk. Výnos dane zaznamenal výrazný rastúci trend, keď medziročne 

vzrástol až o 13,2 %. 

Výnos spotrebnej dane z piva bol medziročne nižší o 221,3 mil. Sk a oproti rozpočtu 

nižší o 213,3 mil. Sk. Výnos dane po dvoch rokoch medziročného poklesu a minuloročnom 

náraste znovu zaznamenal zmenu trendu, keď klesol o 10,4 %. 
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Spotrebná daň z vína je objemovo malá daň, keďže sa zdaňuje len šumivé víno. 

Skutočný výnos dane dosiahol 112,1 mil. Sk a v porovnaní s rozpočtom bol o 2,1 mil. Sk 

vyšší. Zo všetkých spotrebných daní vykázala spotrebná daň z vína najmenšiu odchýlku 

oproti rozpočtu (1,9 %).1) 

Spotrebná daň z tabakových výrobkov bola rozpočtovaná v sume 15 711,0 mil. Sk. 

Skutočný výnos dane dosiahol 13 036,6 mil. Sk, čo je menej oproti rozpočtu o 2 674,4 mil. Sk 

(17,0 %). Medziročne spotrebná daň z tabakových výrobkov poklesla o 4 497,0 mil. Sk (25,6 

%). Príčinou nízkeho výnosu bol negatívny dopad z titulu predzásobenia na konci roka 2007,  

ktorý súvisel so zvyšovaním sadzieb na tabakové výrobky od 1.1.2008. Rozpočet na rok 2008 

uvažoval s nižším dopadom z titulu predzásobenia a mal sa premietnuť v hotovostnom výnose 

dane až v januári 2008. V skutočnosti sa predzásobenie začalo už v septembri 2007, čo malo 

pozitívny vplyv na výnos dane v roku 2007, no zároveň negatívny vplyv na výnos dane 

v roku 2008. 

Spotrebná daň z elektriny bola rozpočtovaná v sume 110,0 mil. Sk. Skutočný výnos 

dane dosiahol 117,5 mil. Sk, čo predstavuje prekročenie rozpočtu o 7,5 mil. Sk (6,8 %). 

Spotrebná daň z uhlia dosiahla výnos 9,9 mil. Sk, pričom bola rozpočtovaná v sume 

43,0 mil. Sk. Príčinou nenaplnenia rozpočtovanej hodnoty o 33,1 mil. Sk (o 77,0 %) je 

skutočnosť, že ide o novú daň (uplatňuje sa od 1.7.2008), a teda pri tvorbe rozpočtu pre rok 

2008 neboli k dispozícii žiadne empirické údaje. 

Spotrebná daň zo zemného plynu bola rozpočtovaná v sume 204,0 mil. Sk. Skutočný 

výnos dosiahol 140,8 mil. Sk, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu o 63,2 mil. Sk.  

 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli v rozpočte 

tvorené len daňou z úhrad za dobývací priestor vo výške 3,0 mil. Sk. V skutočnosti dosiahol 

výnos daní z používania tovarov a povolenia na výkon činnosti hodnotu 5,2 mil. Sk. Z tejto 

sumy tvorila daň z úhrad za dobývací priestor 3,3 mil. Sk a cestná daň 1,9 mil. Sk. 

                                                 
1) Od 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon o energetických daniach, t.j. o spotrebných daniach z elektriny, uhlia 
a zemného plynu, avšak prvým zdaňovacím obdobím bol júl 2008. Nakoľko v ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2008 neboli podpoložky pre energetické dane ešte zavedené, výnosy 
týchto daní sa vykázali na podpoložke 132007 - Spotrebná daň z vína. Podpoložky pre nové dane sa použijú 
prvýkrát pre rozpočet na roky 2009 až 2011.  
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2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

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

960,0 mil. Sk, v skutočnosti dosiahol 1 109,0 mil. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 

115,5 %. V porovnaní s rokom 2007 bol výnos o 90,0 mil. Sk vyšší. Prehľad o výnosoch 

jednotlivých daní patriacich do tejto skupiny prezentuje nasledujúca tabuľka (v mil. Sk): 

Druh daňových príjmov 
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 Rozdiel 
% plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

Index 
2008/2007

Schválený Upravený
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7=4/1*100 

Dovozné clo 12,7 x x 0,6 0,6 x 4,7
Dovozná prirážka 8,4 x x 0,3 0,3 x 3,4
Podiel na vybratých finančných 
prostriedkoch 997,5 960,0 960,0 1 108,2 148,2 115,4 111,1

Ostatné colné príjmy 0,5 x x x x x x
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií spolu 1 019,0 960,0 960,0 1 109,0 149,0 115,5 108,8

Zdroj: MF SR 

Najväčšiu časť tvorí výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch, ktorého 

skutočný výnos vo výške 1 108,2 mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 115,4 %. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je výnos o 110,7 mil. Sk vyšší. Súčasťou daní z 

medzinárodného obchodu a transakcií je aj výnos z dovozného cla, ktoré bolo vymerané pred 

1.5.2004. Dobeh dovozného cla dosiahol v roku 2008 výšku 0,6 mil. Sk a zrušenej dovoznej 

prirážky 0,3 mil. Sk. 

2.1.1.5. Sankcie uložené v daňovom konaní 

Sankcie uložené v daňovom konaní sa pre rok 2008 nerozpočtovali osobitne, ale boli 

súčasťou odhadu jednotlivých daňových príjmov. Ich skutočná výška dosiahla ku koncu roka 

2008 sumu 53,2 mil. Sk a medziročne poklesla o 0,6 mil. Sk. Ide o pokuty a sankčné úroky, 

ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu daňový úrad alebo colný úrad. 

2.1.2. Nedaňové príjmy 

Kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových 

organizácií, príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, z jeho predaja, z administratívnych 

a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne, pričom dlhodobo najvyšší podiel 

z nich pripadá na administratívne a iné poplatky a platby. Podiel nedaňových príjmov na 

celkových príjmoch štátneho rozpočtu je relatívne malý a z dlhodobého hľadiska sa pohybuje 
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na úrovni 6 – 8 %, takže ani ich vysoko priaznivé plnenie zásadnejšie neovplyvní plnenie 

úhrnných rozpočtových príjmov. 

Nedaňové príjmy sa v roku 2008 rozpočtovali v úhrnnej výške 22 326,5 mil. Sk. 

Pôvodný rozpočet sa vykonanými rozpočtovými opatreniami znížil na 20 985,5 mil. Sk. 

V skutočnosti sa vyinkasovalo spolu 26 527,3 mil. Sk (v roku 2007: 23 712,7 mil. Sk), čím sa 

pôvodný rozpočet prekročil o 4 200,8 mil. Sk (18,8 %) a upravený rozpočet o 5 541,8 mil. Sk 

(26,4 %).  

Súhrnný prehľad o plnení nedaňových príjmov poskytujú nasledovné údaje  

(v mil. Sk):  

Druh nedaňových 
príjmov 

Skutočnosť 
2007 

Rozpočet  2008 Skutočnosť 
2008 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu     
Rozdiel   Index 

2008/2007   
Schválený Upravený

1 2 3 4 5 = 4/3*100 6 = 4 - 3 7 = 4/1*100 
Príjmy z podnikania a  
z vlastníctva majetku 2 707,8   899,6 1 454,3 2 466,1 169,6 1 011,8 91,1

Administratívne popl. 
a iné poplatky a platby 7 960,9 7 966,4 7 905,3 8 911,7 112,7 1 006,4 111,9

Kapitálové príjmy 650,4   3 074,7 1 233,8 887,3 71,9 - 346,5 136,4
Úroky z tuzemských 
a zahr. úverov, pôžičiek, 
NFV, vkladov a ážio 

6 319,4 7 185,5 7 184,4 7 174,8 99,9 - 9,6 113,5

Iné nedaňové príjmy 6 074,2 3 200,2 3 207,8 7 087,4 220,9 3 879,6 116,7
Nedaňové príjmy spolu 23 712,7 22 326,5 20 985,5 26 527,3 126,4 5 541,8 111,9

 Zdroj: MF SR 

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Ich výška závisí najmä od inkasovaných dividend z majetkových účastí štátu 

zastúpeného prostredníctvom príslušných rezortných ministerstiev v akciových 

spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a od výšky nájomného za prenájom pozemkov, 

budov, objektov a priestorov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe jednotlivých rozpočtových 

kapitol. Pôvodne sa rozpočtovali sumou 899,6 mil. Sk (v tom 650,0 mil. Sk príjmy 

z podnikania a 249,6 mil. Sk príjmy z vlastníctva majetku), ktorá sa úpravami rozpočtu 

zvýšila o 554,7 mil. Sk na 1 454,3 mil. Sk. Skutočné inkaso 2 466,1  mil. Sk (v roku 2007: 

2 707,8 mil. Sk) predstavuje prekročenie upraveného rozpočtu o 69,6 %.  

Z vlastníckeho podielu štátu v akciových spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou1) 

sa rozpočtovali a získali dividendy podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. Sk): 

 

                                                 
1) Súhrnný prehľad o majetkových účastiach štátu zabezpečovaných prostredníctvom príslušných ministerstiev je 
uvedený v časti o štátnych finančných aktívach a pasívach. 
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Kapitola Skutočnosť 
2007 

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008 schválený upravený 

Ministerstvo financií SR 200 000,0 192 990,0 192 990,0 200 000,0
Všeobecná pokladničná správa 0,0 179 000,0 179 000,0 0,0
Ministerstvo hospodárstva SR 129 800,0 58 000,0 111 413,0 1 164 602,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 63 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Min. dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 980 300,0     0,0     0,0 100 000,0
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0     0,0     0,0 562,5
Spolu 2 373 100 449 990,0 503 403,0 1 485 164,5

      Zdroj: MF SR 

 
Ministerstvo financií SR vykazuje dividendy od  spoločností Slovenská záručná  

a rozvojová banka, a. s. a TIPOS, a.s., Ministerstvo hospodárstva SR od spoločnosti Jadrová 

vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ministerstvo zahraničných vecí SR od Správy služieb 

diplomatického zboru, a.s. a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od spoločnosti 

Technická inšpekcia, a.s.  V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa - aj napriek tomu, že 

výkon akcionárskych práv vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR - rozpočtovali dividendy 

od spoločnosti Transpetrol, a. s., kde má štát 51 % majetkovú účasť. Vzhľadom na to, že 

v súčasnosti stále platí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o pozastavení vyplácania dividend 

jej akcionárom, vykazuje sa nulové plnenie. 

Okrem príjmov z dividend sa zákonom o štátnom rozpočte na rok 2008 určil osobitný 

odvod zo zisku pre Lesy Slovenskej republiky, š.p. v sume 200,0 mil. Sk (v kapitole 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR), Vodohospodárska výstavba, š.p. v sume 350,0 mil. Sk 

a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 150,0 mil. Sk (v kapitole Ministerstvo životného 

prostredia SR). V skutočnosti tieto subjekty do štátneho rozpočtu odviedli spolu 700,8 mil. 

Sk. 

 Príjmy z vlastníctva majetku v sume 280,1 mil. Sk tvorili príjmy z prenájmu budov 

a priestorov vo výške 205,9 mil. Sk, pozemkov 31,9 mil. Sk, strojov, prístrojov a zariadení 

24,9 mil. Sk a príjmy z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov 17,4 mil. Sk. 

2.1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Rozpočet týchto príjmov bol pôvodne stanovený sumou 7 966,4 mil. Sk, po úprave 

7 905,3 mil. Sk. Ich výška závisí najmä od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka 

(kolkové známky, súdne a správne poplatky) a najväčší podiel z týchto príjmov sa mal 

sústreďovať v kapitolách Všeobecná pokladničná správa, Ministerstvo vnútra SR, 
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Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.  

V skutočnosti sa formou administratívnych a iných poplatkov a platieb získalo 8 911,7 

mil. Sk (v roku 2007: 7 960,9 mil. Sk), čím sa ich rozpočet prekročil o 1 006,4 mil. Sk.  

V štruktúre sa jednotlivé príjmy zaradené do tejto skupiny splnili nasledovne:  

Administratívne poplatky dosiahli spolu 5 381,4 mil. Sk (v roku 2007: 4 742,8 mil. 

Sk) a v rámci nich súdne poplatky 712,6 mil. Sk, tržby z predaja kolkových známok 3 980,1 

mil. Sk a ostatné poplatky, ako sú správne, puncové a poplatky za licencie 688,7 mil. Sk. 

Platby sankčného charakteru (pokuty, penále a iné sankcie) predstavovali 1 734,2 mil. 

Sk (v roku 2007: 1 547,0 mil. Sk), z toho za porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov 1 706,0 mil. Sk a za porušenie finančnej disciplíny 28,2 mil. Sk. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb dosiahli 1 796,1 

mil. Sk (v roku 2007: 1 671,1 mil. Sk) a v rozhodujúcej miere ich tvorili príjmy 1 554,8 mil. 

Sk z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Zvyšok tvoria príjmy za stravovacie služby (154,2 

mil. Sk), z predaja prebytočného hnuteľného majetku (70,3 mil. Sk), z príspevkov fyzických 

osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov jaslí, materských škôl a školských klubov 

detí a ostatné poplatky  (16,8 mil. Sk) . 

2.1.2.3. Kapitálové príjmy 

Výška kapitálových príjmov závisí od objemu majetku (pozemky, budovy, finančný 

majetok, iné nehmotné aktíva) v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý má byť 

predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku. Na rok 2008 sa tieto príjmy pôvodne 

rozpočtovali sumou 3 074,7 mil. Sk (v roku 2007: 674,2 mil. Sk), pričom so zvýšenými 

príjmami z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív sa rátalo najmä 

v rezortoch obrany, vnútra, životného prostredia, resp. zahraničných vecí. Úpravou rozpočtu 

sa uvedená suma pomerne výrazne znížila na 1 233,8 mil. Sk.  

Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 887,3 mil. Sk a v rámci nich príjmy z predaja 

kapitálových aktív (budov, bytov a pod.) 659,7 mil. Sk, príjmy z predaja pozemkov, patentov, 

autorských práv, obchodných značiek a pod. 220,2 mil. Sk, a ostatné kapitálové príjmy 

vrátane príjmov z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 7,4 mil. Sk. Z hľadiska kapitol sa 

na nich najviac podieľali Ministerstvo kultúry SR (344,3 mil. Sk), Ministerstvo vnútra SR 

(252,8 mil. Sk) a Ministerstvo financií SR (126,3 mil. Sk).  
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2.1.2.4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio 

Tieto príjmy štátneho rozpočtu sa na rok 2008 rozpočtovali celkovou sumou 7 175,2 

mil. Sk; prehľad o ich štruktúre a plnení poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Druh príjmu Rozpočet Skutočnosť 
schválený upravený 

Úroky z úverov a pôžičiek       8,7       8,7       12,6
Úroky z vkladov 4 416,3   4 416,3 2 880,7
Úroky z účtov finančného hospodárenia  2 304,7   2 303,6     3 862,0
Úroky z návratných finančných výpomocí     445,5     445,5       404,9
Spolu   7 175,2   7 174,1     7 160,2

      Zdroj: MF SR 

Rozhodujúca časť týchto príjmov (7 145,3 mil. Sk) sa sústreďuje v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa a konkrétne ide o: 

        prebytok osobitného účtu Štátnej pokladnice odvádzaný do príjmov štátneho rozpočtu 

podľa § 6 ods. 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3 859,7 mil. Sk, 

        príjem z operácií, ktoré na peňažnom trhu vykonáva Agentúra pre riadenie dlhu 

a likvidity spolu 2 880,7 mil. Sk; konkrétne ide o kreditné úroky zo zhodnocovania dočasne 

voľných finančných prostriedkov na peňažnom trhu v rámci uskutočnených obchodov 

(1 865,9 mil. Sk), aukčnú prémiu z aukcií domácich štátnych dlhopisov uskutočnených v roku 

2008 (270,3 mil. Sk) a alikvotný úrokový výnos (744,5 mil. Sk), 

        úroky z návratných finančných výpomocí poskytnutých štátnemu podniku 

Vodohospodárska výstavba, spoločnosti Tipos, a. s. a mestu Košice spolu 404,9 mil. Sk.  

Zostávajúcich 14,9 mil. Sk tvoria príjmy ostatných rozpočtových kapitol z titulu 

úročenia dočasne voľných prostriedkov na bežných účtoch v Štátnej pokladnici.  

2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek, návratných 

finančných výpomocí a vkladov 

Úrokové príjmy zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov tvoria najmä úroky 

z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia. Na rok 2008 sa rozpočtovali sumou 10,3 mil. 

Sk, v skutočnosti dosiahli 14,5 mil. Sk (v roku 2007: 8,7 mil. Sk).  

 V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa pri schválenom rozpočte 6,8 mil. Sk 

dosiahli skutočné úroky 11,7 mil. Sk a v kapitolách Ministerstvo zahraničných vecí SR 
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a Ministerstvo obrany SR boli prijaté kreditné úroky vo výške 2,8 mil. Sk z úročenia 

peňažných prostriedkov zastupiteľských úradov v zahraničí.  

2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy 

V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 3 200,2 mil. Sk 

a v upravenom rozpočte sumou 3 207,8 mil. Sk. V skutočnosti dosiahli 7 087,4 mil. Sk         

(v roku 2007: 6 074,2 mil. Sk), čím sa rozpočet splnil na 220,9 %. 

Rozhodujúca časť týchto príjmov v sume 4 566,2 mil. Sk sa dosiahla v kapitole 

Všeobecná pokladničná správa a konkrétne išlo o: 

        príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier 3 256,4 mil. Sk, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 155,1 % z dôvodu vysokého záujmu obyvateľstva o hazardné hry,  

        vratky nevyčerpaných prostriedkov určených najmä na spolufinancovanie spoločných 

predvstupových programov 1 016,4 mil. Sk (pri rozpočte 74,9 mil. Sk); konkrétne z programu 

ISPA 243,7 mil. Sk, SAPARD 132,5 mil. Sk, PHARE 20,8 mil. Sk, Prechodný fond 6,9 mil. 

Sk,   

        príjmy z odvodov vyplývajúcich zo zúčtovania finančných vzťahov podnikateľských 

subjektov, príspevkových a rozpočtových organizácií, ústredných orgánov, neziskových 

organizácií, obcí a vyšších územných celkov so štátnym rozpočtom 220,9 mil. Sk,  

        príjmy z náhrad z poistného plnenia, refundácie, vrátené neoprávnene použité alebo 

zadržané finančné prostriedky a podobné platby 72,5 mil. Sk. 

V ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli iné nedaňové príjmy súhrnnú výšku 

2 521,2 mil. Sk. Ide o refundácie, náhrady z poistného plnenia, vrátené neoprávnene použité 

alebo zadržané finančné prostriedky, príjmy od neziskových organizácií poskytujúcich 

verejnoprospešné služby a iné nedaňové príjmy podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Z 

hľadiska rozpočtových kapitol sa na nich podieľali najmä Ministerstvo vnútra SR (1 127,6 

mil. Sk), Ministerstvo pôdohospodárstva SR (435,3 mil. Sk), Ministerstvo spravodlivosti SR 

(143,3 mil. Sk) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (91,3 mil. Sk). 

2.1.3. Granty a transfery 

V tejto skupine príjmov štátneho rozpočtu sa na rok 2008 rozpočtovali prostriedky 

v úhrnnej výške 54 949,3 mil. Sk, v tom zahraničné 35 984,7 mil. Sk  a tuzemské 18 964,6 

mil. Sk. Celú sumu tvoria rozpočtované transfery, pretože granty sa – vzhľadom na svoj 

charakter príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov – nerozpočtujú, nakoľko nie je 

možné predpokladať úspešnosť jednotlivých uchádzačov o poskytované prostriedky.  
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Na základe vykonaných rozpočtových opatrení pôvodne rozpočtovaná suma znížila 

o 8 707,1 mil. Sk na 46 242,2 mil. Sk, a to v skupine zahraničných transferov pri 

nezmenenom objeme domácich transferov.   

Skutočný príjem štátneho rozpočtu z grantov a transferov bol 43 625,5 mil. Sk (v roku 

2007: 40 268,4 mil. Sk), čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 94,3 %.  

Nerozpočtované tuzemské granty posilnili príjmy rozpočtu viacerých rozpočtových 

kapitol (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,  Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo 

školstva  SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská akadémia vied) celkovou 

sumou 163,4 mil. Sk. 

Tuzemské transfery sa rozpočtovali sumou 18 964,6 mil. Sk. Išlo o 264,6 mil. Sk 

v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR určených na činnosť operačných stredísk záchrannej 

zdravotnej služby a 18 700,0 mil. Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa 

rozpočtovaných na základe uznesenia vlády SR č. 867/2007 k návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2008 až 2010. Uznesením vláda v bode B.1. súhlasila s použitím majetku 

Fondu národného majetku SR vo výške 18,7 mld. Sk na posilnenie štátnych finančných aktív 

a v bode B.2. s ich následným použitím do príjmov štátneho rozpočtu. V skutočnosti štátny 

rozpočet získal formou tuzemských transferov 17 214,4 mil. Sk (v roku 2007: 14 331,1 mil. 

Sk) najmä v nadväznosti na dividendy inkasované od spoločností, v ktorých  Fond národného 

majetku SR vykonáva akcionárske práva1).  

Zahraničné granty získali rozpočtové kapitoly (Ministerstvo vnútra SR, Slovenská 

akadémia vied,  Ministerstvo školstva SR, Štatistický úrad SR a ďalšie) v celkovom objeme 

239,4 mil. Sk. 

Formou zahraničných transferov sa rozpočtovali prostriedky zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie vo výške 35 984,7 mil. Sk. Pôvodný rozpočet bol neskôr znížený na 27 277,5 

mil. Sk a v skutočnosti sa tieto prostriedky z rozpočtu EÚ čerpali vo výške 26 008,3 mil. Sk 

(v roku 2007: 25 528,6 mil. Sk) v týchto rozpočtových kapitolách (v mil. Sk): 

                                                 
1) Rozhodujúcu časť celkových odvedených dividend získal Fond národného majetku SR od spoločností: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (12 240,0 mil. Sk), Západoslovenská energetika, a.s. (1 326,0 mil. Sk),  
Východoslovenská energetika, a.s. (1 175,4 mil. Sk) a Stredoslovenská energetika, a.s. (895,1 mil. Sk). 
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Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 schválený upravený 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 13 239,6  18 734,5 12 102,5 11 609,1
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR  2 068,8 3 319,7 2 399,3 2 266,4
Ministerstvo životného prostredia SR 2 316,1   3 232,8 3 673,5 3 673,5
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR 3 704,5 2 986,5 3 716,2 3 662,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2 173,1 2 526,2 3 245,2 2 658,3
Ministerstvo školstva SR 366,1 2 035,8 621,3 642,3
Ministerstvo hospodárstva SR 1 660,4 1 999,3 1 459,2 1 436,4
Ministerstvo financií SR     0   899,1     38,2     38,2
Ministerstvo zdravotníctva SR 0 250,8 22,1 22,1
Spolu príjmy z rozpočtu EÚ 25 528,6 35 984,7 27 277,5 26 008,3

Zdroj: MF SR 

Podrobné hodnotenie príjmov štátneho rozpočtu zo všeobecného rozpočtu EÚ je 

uvedené v samostatnej časti tohto materiálu v bode 2.3. 

2.2. Výdavky štátneho rozpočtu 

Pri rozpočtovaní výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2008 sa aplikovali najmä 

nasledovné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy:  

        viacročné rozpočtovanie na tri rozpočtové roky, 

        využívanie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu 

pri zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu, 

        čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch: 

jestvuje systémová možnosť čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky 

a prostriedky Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu aj nasledujúcich 

rokoch za podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako 

aj možnosť použiť bežné transfery poskytnuté príjemcom v poslednom štvrťroku 

rozpočtového roka do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka, 

        poskytovanie návratných zdrojov financovania iba z finančných aktív. 

2.2.1.Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení 

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2008 sa rozpočtovali sumou 380 233,0 mil. Sk, čo 

vo vzťahu k rozpočtu výdavkov na rok 2007 predstavuje medziročný nárast o 9,0 %.  

V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 16 761,3 mil. Sk na 
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363 471,7 mil. Sk; z nich sa čerpalo spolu 363 216,9 mil. Sk, čo je medziročne o 2 314,1 mil. 

Sk viac.  

Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre poskytujú tieto údaje (v mil. 

Sk): 

V ý d a v k y 

 
Skutočnosť 

2007 
 

Rozpočet     2008 Skutočnosť 
2008 

% plnenia 
upraveného 

rozpočtu    
Rozdiel   Index 

2008/2007  
Schválený Upravený

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 7=4/1*100 

Bežné výdavky 296 925,6 340 424,9 316 150,5 314 793,3 99,6 - 1 357,2 106,0

Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné os. 
vyrovnania   

41 422,3 42 472,0 44 103,8 43 945,3 99,6 - 158,5 106,1

Poistné a príspevok 
do poisťovní 12 900,5 15 081,9 14 144,5 14 075,0 99,5 - 69,5 109,1

Tovary a služby 39 616,7 56 409,0 42 269,0 42 527,0 100,6 258,0 107,3

Bežné transfery 172 987,5 199 026,1 188 947,3 187 586,6 99,3 - 1 360,7 108,4
1. v rámci verejnej 
správy 51 504,6 51 095,7 52 619,2 52 451,5 99,7 - 167,7 101,8

2. jednotlivcom a ne-
ziskovým PO 80 601,9 90 595,7 85 893,4 85 634,9 99,7 - 258,5 106,2

3. nefin. subjektom a 
PO nezaradeným vo 
verejnej správe 

25 228,3 37 172,1 33 448,8 32 528,5 97,2 - 920,3 128,9

4. do tuzemských 
finančných inštitúcií 216,0 226,4 94,1 93,5 99,4 - 0,6 43,3

5. do zahraničia 15 436,7 19 936,2 16 891,7 16 878,2 99,9 - 13,5 109,3
Splácanie úrokov 
a ostatné platby 
súvisiace s úvermi 

29 998,6 27 435,9 26 685,9 26 659,4 99,9 - 26,5 88,9

Kapitálové výdavky 48 822,3 39 808,1 47 321,2 48 423,7 102,3 1 102,5 99,2

Obstarávanie kapitá-
lových aktív 13 492,0 11 363,1 14 021,8 15 045,7 107,3 1 023,9 111,5

Kapitálové transfery 35 330,3 28 445,0 33 299,4 33 378,0 100,2 78,6 94,5
Výdavky spolu 345 747,9 380 233,0 363 471,7 363 216,9 99,9 - 254,8 105,1

Zdroj: MF SR 

2.2.1.1. Bežné výdavky 

Bežné výdavky štátneho rozpočtu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby 

(energie, materiál, dopravné, údržba, opravy, nájomné a pod.), ako aj bežné transfery 

poskytované zo štátneho rozpočtu právnickým osobám (dotácie, príspevky, členské a pod.), 

fyzickým osobám (sociálne dávky, platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 

a pod.) i do zahraničia. 
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Na rok 2008 sa rozpočtovali sumou 340 424,9 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými 

opatreniami v priebehu rozpočtového roku znížila o 24 274,4 mil. Sk na 316 150,5 mil. Sk. 

V skutočnosti sa vyčerpalo 314 793,3 mil. Sk (v roku 2007: 296 925,6 mil. Sk), čo je vo 

vzťahu k upravenému rozpočtu o 1 357,2 mil. Sk, resp. o 0,4 % menej.  

V podrobnejšom členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie sa bežné výdavky 

čerpali takto: 

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

Limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) 

bol zákonom o štátnom rozpočte na rok 2008 schválený sumou 42 472,0 mil. Sk. V priebehu 

rozpočtového roka bol tento limit rozpočtovými opatreniami zvýšený o 1 631,8 mil. Sk na 

44 103,8 mil. Sk. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške 43 945,3 mil. Sk, čo je vo vzťahu 

k upravenému rozpočtu menej o 158,5 mil. Sk (0,4 %). Čerpanie mzdových výdavkov 

dosiahlo medziročný rast 6,1 %.  

Upravený limit výdavkov miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 

výdavkov bol mierne prekročený v dvanástich kapitolách štátneho rozpočtu. Na uvedenú 

skutočnosť mali vplyv najmä ustanovenia § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré oprávňujú 

rozpočtové organizácie prekročiť limit výdavkov o určené prostriedky (mimorozpočtové 

prostriedky, zdroje zo zahraničia, zdroje z ostatných rozpočtových kapitol a pod.). Predmetné 

prostriedky čerpali kapitoly Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného 

prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra 

SR, Štatistický úrad SR, Úrad jadrového dozoru a Slovenská akadémia vied. Po zohľadnení 

vyššie uvedených prostriedkov skutočnosť v čerpaní mzdových výdavkov prekročili  kapitoly 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (o 1,2 mil. Sk) a Ministerstva školstva SR 

(o 0,1 mil. Sk). 

V kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa vyjadrenia správcu 

kapitoly došlo k prekročeniu z dôvodu nesprávneho zadania položky pri žiadosti o platbu do 

systému ITMS1) a v kapitole Ministerstva školstva SR z dôvodu nesprávneho prevodu 

výdavku zo mzdových prostriedkov na depozitný účet2). 

                                                 
1) Chyba z pozície Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc pri zadávaní žiadosti o platbu č. 
22210420004506 do systému ITMS, kde bola omylom zadaná platba do podpoložky 621 namiesto podpoložky 
614, pričom v účtovníctve bola zaúčtovaná správne ako podpoložka 614 – odmeny; ide o sumu 2,191 mil. Sk, 
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Pre aparáty ústredných orgánov bol uznesením vlády SR č. 867/2007 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 schválený limit miezd, platov, služobných 

príjmov a OOV v sume 5 335,3 mil. Sk, ktorý sa schválením zákona č. 608/2007 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2008 nezmenil. V priebehu roka bol schválený limit miezd 

rozpočtovými opatreniami zvýšený o 740,4 mil. Sk na 6 075,7 mil. Sk, z ktorých sa vyčerpalo 

5 962,9 mil. Sk, čo v porovnaní k  upravenému rozpočtu miezd predstavuje neplnenie o 112,8 

mil. Sk (1,9 %).Výdavky na mzdy a platy zamestnancov aparátov ústredných orgánov boli 

v súvislosti s čerpaním mimorozpočtových zdrojov mierne prekročené v kapitolách štátneho 

rozpočtu aparátov Úradu vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, 

Štatistického úrad SR a Úradu jadrového dozoru SR. Záväzný ukazovateľ miezd, platov, 

služobných príjmov a OOV po zohľadnení týchto zdrojov nebol prekročený v aparáte žiadnej 

kapitoly štátneho rozpočtu. Čerpanie mzdových výdavkov aparátov ústredných orgánov 

dosiahlo medziročný rast 8,3 %. 

Záväzné ukazovatele systemizácie colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného 

zboru a policajtov v štátnej službe, schválené uznesením vlády SR č. 867/2007, boli 

kapitolami štátneho rozpočtu dodržané. 

Na skutočnom čerpaní výdavkov kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

vo výške 43 945,3 mil. Sk sa z jednotlivých zložiek platu podieľali tarifné platy (kategória 

611) sumou 31 254,3 mil. Sk (71,1 %), príplatky (kategória 612) sumou 8 050,3 mil. Sk (18,3 

%), náhrada za pracovnú pohotovosť a služobnú pohotovosť (kategória 613) sumou 421,1 

mil. Sk (1,0 %), odmeny (kategória 614) sumou 3 298,6 mil. Sk (7,5 %), ostatné osobné 

vyrovnania (kategória 615) sumou 407,3 mil. Sk (0,9 %) a doplatok k platu a ďalší plat 

(kategória 616) sumou 513,7 mil. Sk (1,2 %). 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií kapitol štátneho rozpočtu schválený pre 

rok 2008 vo výške 133 609 osôb bol v priebehu roka úpravami zvýšený o 508 osôb na 

134 117 osôb. Upravený limit počtu zamestnancov sa neplnil o 6 538 osôb (4,9 %) a dosiahol 

počet 127 579 osôb. Medziročne poklesol o 2 707 osôb (2,1 %). Pre aparáty ústredných 

orgánov štátnej správy schválený limit v počte 11 859 osôb bol v hodnotenom roku upravený 

                                                                                                                                                         
ktorá po odpočítaní úspory v aparáte v sume 0,952 mil. Sk a v podriadených rozpočtových organizáciách v sume 
0,017 mil. Sk predstavuje rozdiel 1,222 mil. Sk. 
 
2) Nesprávny prevod výdavkov v sume 0,179 mil. Sk za stravné lístky zo mzdových prostriedkov na depozitný 
účet. Tieto finančné prostriedky neboli použité a budú z depozitného účtu prevedené na príjmový účet štátneho 
rozpočtu. Po zohľadnení uvedeného nesprávneho prevodu kapitola nedočerpala finančné prostriedky v kategórii 
610 o 0,074 mil. Sk. 
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na 11 955 osôb. Skutočné plnenie záväzného ukazovateľa dosiahlo výšku 10 966 osôb, čo vo 

vzťahu k upravenému limitu predstavuje neplnenie o 989 osôb (8,3 %). Počet zamestnancov 

aparátov ústredných orgánov medziročne vzrástol o 73 osôb (0,7 %).   

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Pre rok 2008 si kapitoly štátneho rozpočtu rozpísali výdavky na poistné a príspevok do 

poisťovní v celkovej sume 15 081,9 mil. Sk. V priebehu rozpočtového roka boli upravené na 

14 144,5 mil. Sk (zníženie o 937,4 mil. Sk). Z nich sa čerpalo 14 075,0 mil. Sk (99,5 %). Ich 

čerpanie dosiahlo medziročný nárast o 9,1 %. 

 Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa najviac podieľali výdavky 

na poistné do Sociálnej poisťovne v sume 5 388,1 mil. Sk (38,3 %). V porovnaní s upraveným 

limitom sa tieto výdavky neplnili o 6,4 mil. Sk (0,1 %). Na čerpaní poistného do Sociálnej 

poisťovne sa najvyššou mierou podieľalo poistné na starobné poistenie vo výške 3 091,7 mil. 

Sk (57,4 %) a poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 1 048,1 mil. Sk (19,5 %). 

 Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa na druhom mieste 

podieľalo poistné na osobitné účty v sume 4 314,3 mil. Sk (30,7 %), ktoré používajú kapitoly 

štátneho rozpočtu, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených zložiek. V porovnaní 

s upraveným limitom sa tieto výdavky neplnili o 37,7 mil. Sk (0,9 %). Na čerpaní poistného 

na osobitné účty sa v najvyššej miere podieľalo poistné na výsluhový dôchodok v sume 

3 203,0 mil. Sk (74,2 %) a poistné na invalidný výsluhový dôchodok v sume 565,0 mil. Sk 

(13,1 %). 

 Na plnení poistného a príspevku do poisťovní sa v nemalej miere podieľalo aj poistné 

do Spoločnej zdravotnej poisťovne v sume 2 459,3 mil. Sk (17,5 %), čo oproti upravenému 

rozpočtu predstavuje neplnenie o 11,2 mil. Sk (0,5 %). Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne v sume 1 054,8 mil. Sk (7,5 %) sa v porovnaní s upraveným rozpočtom neplnilo 

o 12,6 mil. Sk (1,2 %). Poistné do ostatných zdravotných poisťovní sa čerpalo v sume 597,3 

mil. Sk (4,2 %), čo k upravenému rozpočtu predstavuje prekročenie o 0,1 mil. Sk (0,02 %). 

 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní sa čerpal vo výške 258,6 mil. Sk 

(1,8 %), v porovnaní k upravenému rozpočtu sa tieto výdavky neplnili o 1,8 mil. Sk (0,7 %). 

 Najmenšou mierou sa na plnení poistného a príspevku do poisťovní podieľali 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 2,5 mil. Sk (0,02 %), ktoré sa v porovnaní 

s upraveným rozpočtom plnili na 100,0 %.  
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c) Výdavky na tovary a služby 

Schválený rozpočet tejto skupiny výdavkov bol stanovený sumou 56 409,0 mil. Sk, 

ktorá sa rozpočtovými opatreniami pomerne výrazne znížila o 14 140,0 mil. Sk na 42 269,0 

mil. Sk. Spolu sa na uvedený účel použilo 42 527,0 mil. Sk (v roku 2007: 39 616,6 mil. Sk), 

a to konkrétne na: 

        nákup služieb 14 656,7 mil. Sk (z toho 3 388,5 mil. Sk špeciálne služby, 2 441,0 mil. Sk 

všeobecné služby, 1 131,4 mil. Sk stravovanie, 748,2 mil. Sk štúdie, expertízy, posudky, 

734,8 propagácia, reklama a inzercia, 608,1 mil. Sk školenia, kurzy semináre a pod.), 

        nákup materiálu 12 018,4 mil. Sk (z toho 2 607,6 mil. Sk špeciálny materiál, 2 359,6 

mil. Sk špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, 1 611,0 mil. Sk všeobecný materiál, 1 461,1 

mil. Sk softvér a licencie a pod.), 

        platby za energie, vodu a komunikačné služby 5 859,1 mil. Sk,  

        rutinnú a štandardnú údržbu 5 333,0 mil. Sk (z toho 2 168,0 mil. Sk údržba budov 

a objektov, 1 391,8 mil. Sk špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, 1 069,5 mil. Sk 

výpočtovej techniky a pod.),  

        dopravné 2 525,5 mil. Sk,  

        cestovné náhrady 1 195,1 mil. Sk,  

        nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 939,2 mil. Sk 

d) Bežné transfery 

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia 

poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Za bežné transfery sa považujú transferové 

platby všeobecného charakteru určené pre rôzne alebo neurčité ciele. Triedia sa podľa 

príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.  

Rozpočtové prostriedky na bežné transfery v roku 2008 sa určili sumou 199 026,1 mil. 

Sk, čo predstavovalo 58,5 % celkových bežných výdavkov. Prijatými rozpočtovými 

opatreniami sa uvedená suma znížila o 10 078,8 mil. Sk na 188 947,3 mil. Sk. V skutočnosti 

sa vyčerpalo 187 586,6 mil. Sk (v roku 2007: 172 987,5 mil. Sk) v nasledujúcej štruktúre 

platnej rozpočtovej klasifikácie: 

 transfery v rámci verejnej správy: rozpočtovali sa sumou 51 095,7 mil. Sk 

v pôvodnom rozpočte, 52 619,2 mil. Sk v upravenom rozpočte a poskytli sa v úhrnnej výške 

52 451,5 mil. Sk (v roku 2007: 51 504,6 mil. Sk) subjektom a vo výške podľa nasledujúcej 

tabuľky (v mil. Sk): 
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 Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 schválený upravený 
Príspevkovej organizácii 5 997,9 4 477,8 5 952,9 5 951,6
Štátnemu účelovému fondu 2 651,6 2 159,1 2 299,2 2 299,2
Sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam 10,0 6,0  6,0  4,7

Rozpočtovej organizácii 1641,3   637,6 1 228,0 1 099,0
Verejnej vysokej škole 11 718,4 12 934,3 12 551,3 12 558,3
Obci 18 512,3 19 370,2 19 188,6 19 145,2
Vyššiemu územnému celku 10 905,2 11 446,7 11 321,6 11 321,3
Ostatným subjektom verejnej správy 67,9 64,0 71,6 72,2
Spolu 51 504,6 51 095,7 52 619,2 52 451,5 

Zdroj: MF SR 

Transfery príspevkovým organizáciám zaradeným Štatistickým úradom SR do verejnej 

správy sa poskytli z rozpočtu rozpočtových kapitol ako zriaďovateľov štátnym príspevkovým 

organizáciám ako zdroj štátneho rozpočtu na financovanie ich plánovaných prevádzkových 

potrieb. Vo vzťahu k počtu príspevkových organizácií v pôsobnosti príslušnej kapitoly 

najvyššie príspevky sa vykazujú v kapitolách Ministerstvo kultúry SR (1 746,9 mil. Sk), 

Ministerstvo životného prostredia SR (966,5 mil. Sk), Ministerstvo hospodárstva SR (713,8 

mil. Sk), Ministerstvo zdravotníctva SR (685,2 mil. Sk), Slovenská akadémia vied (511,3 mil. 

Sk). 

Príspevky štátnemu účelovému fondu sa poskytli z rozpočtu Ministerstva hospodárstva 

SR Národnému jadrovému fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s 

vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (3,2 mil. Sk) a z rozpočtu 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátnemu fondu rozvoja bývania (2 296,0 

mil. Sk). 

Transfery rozpočtovým organizáciám sa v rozhodujúcej miere realizovali z kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa (944,1 mil. Sk); išlo najmä o výdavky na spolufinancovanie 

spoločných programov PHARE, ISPA a SAPARD v rámci 2. programovacieho obdobia.  

Dotácie verejným vysokým školám sa takmer v plnej výške (12 390,9 mil. Sk) poskytli 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.  

V rámci úhrnných dotácií poskytnutých obciam pripadá 18 948,9 mil. Sk na prostriedky, 

ktoré sa formou záväzných limitov poskytli prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva SR, 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na matričnú činnosť, činnosť stavebných 
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úradov, dopravných potrieb, životného prostredia a potrieb školstva a prostredníctvom 

kapitoly Všeobecná pokladničná správa najmä pre  zariadenia sociálnych služieb. 

V úhrnnej sume dotácií vyšším územným celkom sú obsiahnuté najmä prostriedky 

11 165,3 mil. Sk na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

poskytnuté prostredníctvom Ministerstva školstva SR. 

Ostatným subjektom verejnej správy sa poskytli transfery 72,2 mil. Sk.  

 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám zahŕňajú platby vo forme 

príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám a pod. Sumou 90 595,7 mil. Sk tvorili až 45,5 % úhrnného objemu 

bežných transferov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v roku 2008. Rozpočtovými 

opatreniami sa pôvodne určená suma znížila o 4 702,3 mil. Sk na 85 893,4 mil. Sk. V 

skutočných výdavkoch 85 634,9 mil. Sk (v roku 2007: 80 602,0 mil. Sk) sú zahrnuté (v mil. 

Sk): 

 Skutočnosť 
2007 

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008 schválený upravený 

Sociálne dávky 33 248,9 35 987,6 32 616,7 32 471,9
Transfery na platené poistné za skupiny osôb 
ustanovené zákonom 

32 520,1 36 914,7 36 408,6 36 408,6

Transfery občianskym združeniam, nadáciám, 
neziskovým organizáciám, politickým stranám 
a hnutiam, odborovým organizáciám, cirkevným a 
súkromným školám, cirkvám, náboženským 
spoločnostiam a cirkevnej charite  

5 814,9 6 152,7 7 082,6 7 061,0

Príspevok na osobitný účet 2 253,0 2 427,8 2 226,4 2 226,3
Jednotlivcom 2 101,1  2 544,1  2 064,4  2 054,5
Na aktívne opatrenia trhu práce 3 109,0  3 594,1  4 111,2  4 098,1
Ostatné transfery 1 555,0  2 974,7 1 383,5     1 314,5
Spolu 80 602,0 90 595,7 85 893,4 85 634,9

Zdroj: MF SR 

 

Podstatná časť transferov na sociálne dávky sa realizovala prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V úhrnnej sume sú 

zahrnuté dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 7 392,2 mil. Sk, prídavky na dieťa 

8 080,4 mil. Sk, opakované sociálne dávky 7 964,0  mil. Sk, peňažné príspevky na 

kompenzáciu 5 357,7 mil. Sk, ostatné dávky poskytované štátom 2 864,1 mil. Sk, príspevok 

pri narodení dieťaťa 690,2 mil. Sk a príspevok na pohreb 123,3 mil. Sk. 

Transfery na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom sa realizovali 

sumou 30 049,4 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na zdravotné 
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poistenie týchto osôb a sumou 6 359,2 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny SR pre Sociálnu poisťovňu na dôchodkové zabezpečenie 

a nemocenské poistenie. 

V rámci transferov občianskym združeniam, nadáciám, rôznym neziskovým 

organizáciám a pod. sa 2 282,4 mil. Sk poskytlo občianskym združeniam, nadáciám 

a neinvestičným fondom, 2 816,1 mil. Sk cirkevným a súkromným školám, 1 085,7 mil. Sk 

cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite a 188,0 mil. Sk politickým stranám, 

hnutiam a odborovým organizáciám a pod. 

Príspevok na osobitný účet sa v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

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

úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami tohto účtu. 

Príspevky jednotlivcom sa poskytujú formou ocenenia za zásluhy pri osobnej pomoci 

pri mimoriadnych udalostiach, ocenenia práce pedagógov, žiakov, študentov, za výsledky 

dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach a pod. 

Transfery na  aktívne opatrenia trhu práce sa poskytovali najmä prostredníctvom 

sústavy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ostatné transfery v rámci tejto skupiny predstavujú odstupné, odchodné, na 

nemocenské a úrazové dávky, štipendiá, náhradné výživné a pod. 

 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám 

nezaradeným vo verejnej správe v registri Štatistického úradu SR sa v pôvodnom rozpočte 

určili sumou 37 172,1 mil. Sk, v upravenom rozpočte 33 448,8 mil. Sk. V skutočnosti sa 

vyčerpalo 32 528,5 mil. Sk (v roku 2007: 25 228,3 mil. Sk) v nasledovnej štruktúre (v mil. 

Sk): 

 Skutočnosť 
2007 

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008 schválený upravený 

Právnickej osobe založenej štátom, 
obcou alebo vyšším územným celkom 10 607,7 11 868,2 13 519,9 13 519,0

Ostatnej právnickej osobe 13 692,8 23 960,9 18 738,5 17 819,4
Fyzickej osobe – podnikateľovi 500,8 108,2 63,7  63,4
Príspevkovej organizácii nezaradenej vo 364,0   1 234,8 1 126,7 1 126,7
Spolu 25 228,3 37 172,1 33 448,8 35 528,5

      Zdroj: MF SR 

Prostriedky sa poskytovali formou úhrady úrokových rozdielov, grantov alebo iných 

platieb vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov 
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(podnikateľov), ako aj formou transferov príspevkovým organizáciám mimo verejnej správy a 

hlavne prostredníctvom rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR (17 391,5 mil. 

Sk), Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (12 543,1 mil. Sk), Ministerstva 

životného prostredia SR (822,7 mil. Sk), Ministerstva kultúry SR (379,1 mil. Sk), 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (205,3 mil. Sk), Ministerstva hospodárstva 

SR (142,6 mil. Sk) a v menšej miere aj ďalších kapitol. 

 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií: rozpočtovali sa v úhrnnej sume 

226,4 mil. Sk, rozpočtovými opatreniami sa ich objem znížil na 94,1 mil. Sk, ktoré sa 

prakticky aj vyčerpali (93,5 mil. Sk), a to na úhradu majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery  

z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 

 Transfery do zahraničia sa rozpočtovali v úhrnnej výške 19 936,2 mil. Sk, z toho 

rozhodujúcu časť 18 490,0 mil. Sk tvoria odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej 

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

národnom produkte a 1 221,0 mil. Sk transfery medzinárodnej organizácii. Úpravou rozpočtu 

sa pôvodná suma o 3 044,5 mil. Sk znížila na 16 891,7 mil. Sk.  Zo skutočne realizovaných 

transferov do zahraničia v objeme 16 878,2 mil. Sk (v roku 2007: 15 436,7 mil. Sk) sa 

uhradili odvody do rozpočtu Európskej únie 15 652,6 mil. Sk (v roku 2007: 14 499,8 mil. Sk), 

na  platby medzinárodným organizáciám pripadlo 1 045,5 mil. Sk (v roku 2007: 891,1 mil. 

Sk)  a iné platby smerované do zahraničia (zahraničným vládam, jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám)  dosiahli 180,1 mil. Sk (v roku 2007: 45,8 mil. Sk). 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnom výpomocou a finančným prenájmom 

Výdavky v tejto kategórii sa rozpočtovali v úhrnnej sume 27 435,9 mil. Sk. 

Rozpočtovými opatreniami sa táto suma znížila  na 26 685,9 mil. Sk a skutočné čerpanie 

predstavuje  26 659,4 mil. Sk (v roku 2007: 29 998,6 mil. Sk) v nasledujúcej štruktúre (v mil. 

Sk): 
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 Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 schválen upravený 
Splácanie úrokov v tuzemsku 16 485,8 17 145,2 17 547,2 17 522,8
- úroky zo štátnych dlhopisov 12 541,7 11 914,7 12 048,7 12 048,7
- náklady spojené s likviditou jediného účtu 3 651,4 5 099,1 5 393,1 5 369,0
- úroky z prijatých domácich úverov 292,7 131,4 105,4 105,1
Splácanie úrokov do zahraničia 8 664,8 10 060,7 9 081,7 9 080,8
- úroky zo štátnych dlhopisov vydaných v 
zahraničí 

6 544,6 8 482,2 7 546,2 7 545,9

- úroky z prijatých zahraničných úverov 2 120,2 1 578,5 1 535,5  1 534,9
Ostatné platby súvisiace s úvermi a 
pôžičkami 

4 848,0   230,0    57,0    55,8

- poplatky 84,7 230,0  57,0 55,8

   Zdroj: MF SR 

2.2.1.2. Kapitálové výdavky 

Do tejto hlavnej kategórie sa zahrňujú prostriedky určené na obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  

 Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 predstavoval 39 808,1 mil. 

Sk, pričom na obstaranie kapitálových aktív sa rozpočtovalo 11 363,1 mil. Sk a formou 

kapitálových transferov 28 445,0 mil. Sk.  

Pôvodný rozpočet sa rozpočtovými opatreniami  zvýšil o 7 513,1 mil. Sk na 47 321,2 

mil. Sk, v tom 14 021,8 mil. Sk na obstaranie kapitálových aktív a 33 299,4 mil. Sk ako 

kapitálové transfery. V skutočnosti sa kapitálové výdavky čerpali sumou 48 423,7 mil. Sk     

(v roku 2007: 48 822,3 mil. Sk) v nasledujúcej štruktúre (v mil. Sk): 
 Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 schválený upravený 
Obstarávanie kapitálových aktív 15 045,7 11 363,1 14 021,8 15 045,7 
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 056,2 1 798,8 2 972,5 3 056,2 
- nákup budov, objektov alebo ich častí 314,3 87,9 314,2 314,3 
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky 2 641,4 2 544,3 2 535,1 2 641,4 
- nákup dopravných prostriedkov 2 007,3 654,9 1 191,4 2 007,3 
- prípravná a projektová dokumentácia 311,7 417,3 311,1 311,7 

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 6 404,0 5 626,4 6 385,2 6 404,0 

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 108,9 45,5 110,3 108,9 

- ostatné kapitálové výdavky 201,9 188,0   202,0   201,9 
Kapitálové transfery 33 378,0 28 445,0 33 299,4 33 378,0 
- v rámci verejnej správy 8 554,7 7 416,8  8 570,4  8 554,7 
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- jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 1 055,5 1 042,2 1 042,3 1 055,5 

- nefinančným subjektom a PO nezaradeným vo VS 23 757,9 19 986,0 23 676,8 23 757,9
- do zahraničia 9,9 0,0  9,9  9,9

   Zdroj: MF SR 

V rámci jednotlivých položiek výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív možno 

ako najvýznamnejšie uviesť: 

        realizáciu nových stavieb za 3 388,8 mil. Sk, 

        rekonštrukciu a modernizáciu stavieb za 2 813,4 mil. Sk, 

        nákup softvéru za 2 371,5 mil. Sk, 

        nákup výpočtovej techniky za 1 150,2 mil. Sk, 

        nákup osobných automobilov za 1 007,5 mil. Sk a pod. 

Kapitálové transfery smerovali najmä do týchto oblastí: 

        v rámci verejnej správy sa poskytli najmä obciam (5 423,6 mil. Sk), verejným vysokým 

školám (1 252,9 mil. Sk) a príspevkovým organizáciám (1 187,5 mil. Sk),  

        jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sa realizovali najmä neziskovým 

právnickým osobám (710,3 mil. Sk) a občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným 

fondom (307,4 mil. Sk),  

        nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe 

sa poskytli najmä právnickým osobám založeným štátom, obcou alebo vyšším územným 

celkom (17 362,6 mil. Sk) a iným právnickým osobám (5 137,7 mil. Sk), 

        do zahraničia sa realizovali pre medzinárodné organizácie (5,3 mil. Sk) a pre 

jednotlivcov (4,6 mil. Sk). 

2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie 

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa 

ich účelu v desiatich základných oddieloch (odvetviach), ako aj porovnávať vynaložené 

výdavky v medzinárodnom kontexte. Funkčnú klasifikáciu výdavkov verejnej správy určuje 

vyhláška Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 

výdavkov verejnej správy. 

Súhrnný prehľad o výdavkoch štátneho rozpočtu triedených podľa funkčnej 

klasifikácie poskytujú nasledujúce údaje (v mil. Sk): 
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Oddiel 
Skutočnosť 

2007 

Rozpočet 2008 Skutočnosť
2008 

% plnenia 
upr. rozp. Schválený Upravený 

01 – Všeobecné verejné služby 67 893,2 76 507,0 67 574,6 67 557,3 100,0

02 – Obrana 25 937,4 28 805,7 27 712,8 27 355,8 98,7

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť 34 371,9 35 037,1 36 745,7 37 702,2 102,6

04 - Ekonomická oblasť 73 062,6 84 087,6 79 289,9 78 605,1 99,1

05 – Ochrana životného prostredia 4 768,1 5 924,9 6 564,3 6 566,6 100,0

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 7 911,8 6 428,9 6 570,2 6 560,6 99,9

07 – Zdravotníctvo 30 567,4 34 258,0 34 170,9 34 172,3 100,0

08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo 6 245,0 7 173,4 7 297,4 7 296,9 100,0

09 – Vzdelávanie 47 529,0 50 733,9 49 997,5 50 060,3 100,1

10 – Sociálne zabezpečenie 47 461,5 51 276,5 47 548,4 47 339,8 99,6

S p o l u 345 747,9 380 233,0 363 471,7 363 216,9 99,9

Zdroj: MF SR 

 Oddiel 01 – všeobecné verejné služby: do tohto oddielu sú zatriedené výdavky 

verejnej správy všeobecného charakteru s rozpočtovaným objemom 76 507,0 mil. Sk. 

Úpravami rozpočtu sa ich objem znížil o 8 932,4 mil. Sk na 67 574,6 mil. Sk a skutočne 

vynaložené výdavky dosiahli 67 557,3 mil. Sk (v roku 2007: 67 893,2 mil. Sk) a použili sa na 

tieto účely: 

 32 114,7 mil. Sk (v roku 2007: 30 318,2 mil. Sk) na výdavky verejnej správy, finančnú 

a rozpočtovú oblasť, zahraničnú oblasť; konkrétne ide o financovanie prevádzky Kancelárie 

Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ministerstva financií, daňových úradov, 

Najvyššieho kontrolného úradu SR, správ finančnej kontroly, účtovníckych a kontrolných 

služieb, správu štátneho dlhu, financovanie činnosti ministerstva zahraničných vecí 

a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí a pod.; 

 26 614,4 mil. Sk (v roku 2007: 29 952,0 mil. Sk) na transakcie verejného dlhu spojené 

s platením úrokov a úhradou výdavkov na upisovanie a emitovanie pôžičiek na úrovni štátnej 

správy;  

 4 696,6 mil. Sk (v roku 2007: 4 065,8 mil. Sk) na základný výskum, ktorý je 

definovaný ako experimentálna alebo teoretická činnosť zameraná predovšetkým získavanie 

nových poznatkov o podstate javov a pozorovateľných faktov, predbežne bez konkrétnej 

aplikácie alebo bezprostredného využitia; konkrétne sú tu zahrnuté výdavky na činnosť 

Slovenskej akadémie vied a na financovanie základného výskumu na vysokých školách 

a v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch; 
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  3 550,3 mil. Sk (v roku 2007: 2 949,5 mil. Sk) na všeobecné služby, ktoré nesúvisia so 

žiadnou špecifickou funkciou a ktoré sa spravidla uskutočňujú na rôznych úrovniach verejnej 

správy; patria sem tiež všeobecné personálne služby, plánovacie a štatistické služby a iné 

všeobecné služby. Z hľadiska organizačnej klasifikácie ide o výdavky na činnosť 

Štatistického úradu SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Úradu pre verejné 

obstarávanie a katastrálnych úradov; 

 365,8 mil. Sk (v roku 2007: 331,2 mil. Sk) na zahraničnú hospodársku pomoc 

rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie a pomoc poskytovanú 

prostredníctvom medzinárodných organizácií;  

 125,6 mil. Sk (v roku 2007: 171,9 mil. Sk) na všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované, napr. registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a pod.; organizačne 

je tu začlenené Ministerstvo vnútra SR;  

 48,9 mil. Sk (v roku 2007: 51,0 mil. Sk) na transfery všeobecnej povahy medzi 

rôznymi úrovňami verejnej správy, ktoré majú všeobecný charakter a nemožno ich priradiť ku 

konkrétnej funkcii; 

  41,0 mil. Sk (v roku 2007: 53,6 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti všeobecných 

verejných služieb. 

 Oddiel 02 – obrana:  na potreby obrany sa  v štátnom rozpočte vyčlenilo 28 805,7 

mil. Sk, ktoré sa v priebehu roku rozpočtovými opatreniami znížili na 27 712,8 mil. Sk. 

Realizované výdavky dosiahli 27 355,8 mil. Sk (v roku 2007: 25 937,4 mil. Sk) a financovali 

sa nimi: 

 rozpočtované potreby vojenskej obrany, kde sú zahrnuté výdavky na armádu, vojenské 

spravodajstvo, prípravu teritória štátu na obranu, hospodársku mobilizáciu, úrady vojenských 

pridelencov pôsobiacich v zahraničí, poľné nemocnice v celkovej sume 25 803,1 mil. Sk      

(v roku 2007: 24 107,8 mil. Sk); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na 

činnosť Ministerstva obrany SR; 

 činnosti zahraničnej vojenskej pomoci, do ktorej patrí najmä riadenie vojenskej 

pomoci a prevádzkovanie misií vojenskej pomoci akreditovaných pri cudzích vládach alebo 

pričlenených k medzinárodným vojenským organizáciám, príspevky medzinárodným 

mierovým silám a pod. vo výške 751,4 mil. Sk (v roku 2007: 740,7 mil. Sk); 

          požiadavky civilnej ochrany, najmä riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, 

zostavovanie plánov pre výnimočné situácie, organizovanie cvičení, do ktorých sú zahrnuté 
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civilné inštitúcie a obyvateľstvo v úhrnnom objeme 205,8 mil. Sk (v roku 2007: 611,8 mil. 

Sk); 

 potreby výskumu a vývoja v oblasti obrany v objeme 200,9 mil. Sk (v roku 2007: 

189,8 mil. Sk); 

 ďalšie inde nezaradené požiadavky v oblasti obrany, ako sú napr. zostavovanie, 

riadenie, koordinácia a monitorovanie celkových stratégií, plánov, programov a rozpočtov na 

obranu, vytváranie technickej dokumentácie a štatistík za oblasť obrany a pod. v dosiahnutej 

výške 394,6 mil. Sk (v roku 2007: 287,3 mil. Sk); 

 Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť: na financovanie potrieb v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti sa v rozpočte uvažovalo s prostriedkami v objeme 35 037,1 

mil. Sk, ktorý sa prijatými rozpočtovými opatreniami zvýšil na 36 745,7 mil. Sk. Skutočné 

výdavky tejto skupiny vo výške 37 702,2 mil. Sk (v roku 2007: 34 371,9 mil. Sk) 

sa vynaložili sa v takomto členení: 

 19 962,1 mil. Sk (v roku 2007: 17 920,4 mil. Sk) na potreby policajných služieb 

súvisiacich s riadením policajných vecí a služieb vrátane registrácií cudzincov, vydávania 

pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom, vedenia evidencie väzňov, ďalej              

s riadením a kontrolou cestnej premávky, vydávaním vodičských preukazov a pod.;  

  6 361,2 mil. Sk (v roku 2007: 5 379,2 mil. Sk) na financovanie ďalších oblastí 

verejného poriadku a bezpečnosti nezaradených do iných tried, ako sú napr. zostavovanie, 

správa, koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov 

v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti, príprava a zavádzanie legislatívy a noriem na 

uplatňovanie verejného poriadku a bezpečnosti, výdavky na prokuratúru, inšpekčnú činnosť 

verejného poriadku atď.; z hľadiska organizačnej klasifikácie ide o výdavky na činnosť 

Ministerstva vnútra SR (bezpečnostný úsek) a ním zriadených stredných a vysokých škôl, 

Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej informačnej služby, Generálnej prokuratúry SR, 

Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a Kancelárie verejného ochrancu práv;   

 4 324,4 mil. Sk (v roku 2007: 4 433,9 mil. Sk) na činnosť súdov - ich riadenie, 

prevádzku, výkon súdnictva, ďalej na preskúmavanie zákonných rozhodnutí orgánov verejnej 

správy a iných orgánov, ako aj na činnosť Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR 

a ostatných súdov;   

 3 697,1 mil. Sk (v roku 2007: 3 526,1 mil. Sk) na potreby väzenstva - jeho riadenie, 

prevádzku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch;  



 39

 3 347,3 mil. Sk (v roku 2007: 3 102,2 mil. Sk) na ochranu pred požiarmi vrátane 

financovania hasičských zásahov, záchranárskej činnosti a pod.; 

 10,1 mil. Sk (v roku 2007: 10,1 mil. Sk) na financovanie výskumu a vývoja v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti.  

 Oddiel 04 - ekonomická oblasť:  na činnosti štátu patriace do ekonomickej sféry sa 

vyčlenilo v štátnom rozpočte 84 087,6 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami znížili na 

79 289,9 mil. Sk. Skutočné výdavky dosiahli 78 605,1 mil. Sk (v roku 2007: 73 062,6 mil. Sk) 

a financovali sa nimi tieto činnosti: 

 doprava a v rámci nej riadenie vecí a služieb cestnej dopravy ako sú výstavba a oprava 

diaľnic a ciest, správa a údržba ciest, riadenie vecí a služieb vodnej dopravy v súvislosti 

s prevádzkou, používaním, budovaním a údržbou vnútrozemských a pobrežných vodných 

dopravných systémov a zariadení, riadenie vecí a služieb železničnej dopravy v súvislosti 

s geologickým prieskumom, výstavbou, využívaním, prevádzkovaním a údržbou železničných 

dopravných systémov a zariadení a riadenie vecí a služieb leteckej dopravy, t.j. prevádzka, 

používanie, výstavba a údržba leteckých dopravných systémov a zariadení v celkovom 

objeme 32 886,7 mil. Sk (v roku 2007:31 003,6 mil. Sk); z hľadiska organizačnej klasifikácie 

sem patria výdavky na činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Slovenskej 

správy ciest, Ústavu cestnej dopravy, Štátnej plavebnej správy a pod.; 

 poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo, riadenie, ochrana a rozvoj 

týchto odvetví v úhrnnej výške 24 467,6 mil. Sk (v roku 2007: 20 195,2 mil. Sk); podľa 

organizačnej klasifikácie sem patrí financovanie činnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR, 

Slovenského pozemkového fondu, skúšobní a kontrolných ústavov, školských majetkov 

a pod.; 

 všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, do ktorej patrí najmä 

financovanie riadenia všeobecných ekonomických a obchodných služieb vrátane všeobecných 

vecí zahraničného obchodu, zavádzanie všeobecných ekonomických a obchodných stratégií 

financovanie činnosti ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva, 

metrologického dozoru a technickej normalizácie, ako aj riadenie všeobecných pracovných 

vecí a služieb ako sú sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých 

občanov, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce v úhrnnej sume 17 667,1 mil. Sk    

(v roku 2007: 16 531,4 mil. Sk); 
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 iné odvetvia, ktoré riadia veci a služby v oblasti štátnych hmotných rezerv, výstavby,  

rozširovania,  skvalitňovania, prevádzky a údržby hotelov a reštaurácií, cestovného ruchu 

a viacúčelové rozvojové projekty v úhrnnej sume 1 454,3 mil. Sk (v roku 2007: 3 153,0 mil. 

Sk), 

 ťažba, výroba a výstavba ako sú ťažba nerastných surovín (rudy, nerastné suroviny na 

výrobu chemikálií, umelých hnojív a pod.), riadenie vecí a služieb v oblasti výroby, podpora 

výrobných podnikov a riadenie vecí a služieb v oblasti  prípravy a realizácie výstavby, 

verejných prác a stavebných výrobkov v úhrnnej výške 673,3 mil. Sk (v roku 2007: 603,2 mil. 

Sk); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na činnosť Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

 odvetvia palív a energie, v ktorých pôsobnosti  sú zaradené ropa a zemný plyn, jadrové 

palivo vrátane Úradu jadrového dozoru SR, ostatné palivá, elektrina a energia iná ako 

elektrická v objeme 652,2 mil. Sk (v roku 2007: 744,2 mil. Sk); 

 výskum a vývoj vo všetkých odvetviach ekonomickej oblasti vo výške 577,0 mil. Sk  

(v roku 2007: 636,8 mil. Sk); 

 komunikácie, kde sú zatriedené poštové, telefónne, telegrafné, káblové, bezdrôtové 

a satelitné komunikačné systémy vo výške 151,7 mil. Sk (v roku 2007: 122,3 mil. Sk); 

 ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví, Národnej agentúry pre cestovný ruch atď. v objeme 75,2 mil. Sk 

(v roku 2007: 72,9 mil. Sk). 

 

 Oddiel 05 – ochrana životného prostredia: na ochranu životného prostredia sa 

vyčlenilo 5 924,9 mil. Sk; táto suma  sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 6 564,3 mil. Sk. 

V skutočnom čerpaní 6 566,6 mil. Sk (v roku 2007: 4 768,1 mil. Sk) je zahrnuté financovanie 

týchto aktivít: 

 nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav vrátane 

čistenia odpadových vôd vo výške 3 109,1 mil. Sk (v roku 2007: 1 499,4 mil. Sk); 

 znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ozónovej vrstvy zeme, povrchových 

a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy pred znečistením a pod. v sume 994,7 mil. 

Sk (v roku 2007: 857,6 mil. Sk); 

 ochrana prírody a krajiny zahŕňajúca činnosti súvisiace s ochranou drevín, chránených 

stromov, rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín atď. v úhrnnej výške 388,2 mil. Sk (v 

roku 2007: 453,4 mil. Sk); 
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 nakladanie s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane rádioaktívneho v sume 308,0 mil. Sk (v roku 2007: 331,7 mil. Sk); 

 výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia v objeme 31,5 mil. Sk (v roku 

2007: 31,6 mil. Sk), 

 ochrana životného prostredia inde nezaradená ako je riadenie, správa, regulácia, 

dohľad, plánovanie, monitorovanie, projektovanie a podpora činností zameraných na 

stratégie, koncepcie, programy a projekty na zlepšovanie životného prostredia, na legislatívu 

a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie vrátane 

výdavkov na činnosť Ministerstva životného prostredia SR v úhrnnom objeme 1 735,1 mil. Sk 

(v roku 2007: 1 594,4 mil. Sk). 

 
 Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť: na podporu rozvoja  bývania 

a občianskej vybavenosti sa v rozpočte uvažovalo so 6 428,9 mil. Sk. Rozpočtovými 

opatreniami sa táto suma zvýšila na 6 570,2 mil. Sk. Skutočnými výdavkami 6 560,6 mil. Sk 

(v  roku 2007: 7 911,8 mil. Sk) sa financovali tieto potreby: 

 rozvoj bývania a v rámci neho propagácia, monitorovanie, vyhodnocovanie činností 

v oblasti rozvoja bývania, vývoj a regulácia noriem bývania, výstavba, nákup a prestavba 

obytných jednotiek pre verejnosť, získavanie pozemkov potrebných na výstavbu a pod. vo 

výške 5 906,3 mil. Sk (v roku 2007: 7 395,2 mil. Sk); 

 rozvoj obcí vrátane prípravy programov na financovanie plánovaného rozvoja obcí 

v sume 436,4 mil. Sk (v roku 2007: 387,6 mil. Sk); 

 zásobovanie vodou, t.j. riadenie v oblasti geologického prieskumu a zásobovania 

vodou, dohľad nad všetkými aspektmi zásobovania pitnou vodou vrátane kontroly čistoty, 

ceny a množstva vody, budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku vody atď. 

v súhrnnom objeme 217,9 mil. Sk (v roku 2007: 129,0 mil. Sk). 

 
 Oddiel 07 – zdravotníctvo:  na financovanie činností v odvetví zdravotníctva sa       

v rozpočte pôvodne vyčlenilo 34 258,0 mil. Sk,  upravený rozpočet bol mierne nižší 34 170,9 

mil. Sk. Skutočne vynaloženými prostriedkami 34 172,3 mil. Sk (v roku 2007: 30 567,4 mil. 

Sk) sa financovali tieto výrobky a činnosti: 

 ústavná zdravotná starostlivosť vo forme všeobecnej nemocničnej starostlivosti, 

špecializovanej nemocničnej starostlivosti, služieb medicínskych centier a pôrodníc, 

opatrovateľských domov a zotavovní spolu v objeme 1 893,4 mil. Sk (v roku 2007: 1 336,6 

mil. Sk); 



 42

 verejné zdravotné služby - ide o poskytovanie služieb v oblasti verejnej zdravotnej 

starostlivosti ako je prevádzka krvnej banky, zisťovanie chorôb, zber epidemiologických 

údajov a pod. v sume 1 051,0 mil. Sk (v roku 2007: 1 061,2 mil. Sk); 

 ambulantná zdravotná starostlivosť a v rámci nej všeobecná lekárska zdravotná 

starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť, stomatologické služby, lekárska služba 

prvej pomoci, záchranná zdravotná služba a iné zdravotnícke služby v úhrnnej sume 492,6 

mil. Sk (v roku 2007: 574,6 mil. Sk); 

 výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 127,9 mil. Sk (v roku 2007: 109,0 mil. Sk); 

 zdravotníctvo inde neklasifikované ako sú napr. výdavky na zostavovanie, riadenie, 

koordináciu a dohľad nad rámcovými zdravotnými stratégiami, plánmi a programami, 

príprava a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie zdravotných služieb, výdavky 

na činnosť Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Ústavu 

zdravotníckych informácií a štatistiky atď. v úhrnnej sume 30 607,4 mil. Sk (v roku 2007: 

27 486,0 mil. Sk). 

 
 Oddiel 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo: na tieto potreby sa v štátnom 

rozpočte vyčlenilo 7 173,4 mil. Sk. Suma sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 7 297,4 

mil. Sk. Finančnými prostriedkami v sume 7 296,9 mil. Sk (v roku 2007: 6 245,0 mil. Sk) sa 

financovali služby poskytované jednotlivcom, domácnostiam, ako aj služby poskytované na 

kolektívnej báze v tomto prehľade: 

  4 059,2 mil. Sk (v roku 2007: 3 184,1 mil. Sk) na poskytovanie kultúrnych služieb 

v divadlách, odborno-metodických zariadeniach, múzeách a galériách, na riadenie kultúrnych 

činností, národnostnú kultúru, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a pod.;  

  1 313,2 mil. Sk (v roku 2007: 1 161,4 mil. Sk) na rekreačné a športové služby 

poskytované na prevádzkovanie a podporu  zariadení na aktívnu športovú činnosť  a výdavky 

spojené s činnosťou športových občianskych združení a pod.; 

  1 257,4 mil. Sk (v roku 2007: 1 185,4 mil. Sk) na náboženské a iné spoločenské 

služby v podobe poskytovania zariadení a vybavenia pre náboženské a iné spoločenské služby 

vrátane podpory ich prevádzkovania, údržby a opráv, výplat duchovným a iným činiteľom 

náboženských inštitúcií, podpory vykonávania náboženských obradov a charitatívnych služieb 

ako aj podpory civilných, mládežníckych a sociálnych organizácií alebo odborov 

a politických strán;  
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  247,2 mil. Sk (v roku 2007: 405,0 mil. Sk) na vysielacie a vydavateľské služby, do 

ktorých patria vzťahy k Slovenskému rozhlasu, Slovenskej televízii a Tlačovej agentúre 

Slovenskej republiky a pod.;  

  0,5 mil. Sk (v roku 2007: 3,1 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry 

a náboženstva, 

  419,4 mil. Sk (v roku 2007: 306,0 mil. Sk) na činnosti v oblasti rekreácie, kultúry 

a náboženstva, ktoré neboli zatriedené inde: zostavovanie, riadenie, koordinácia 

a monitorovanie rámcových stratégií, plánovanie programov a rozpočtov, podpora športu, 

rekreácie, kultúry a náboženstva a na činnosť Ministerstva kultúry SR. 

 
 Oddiel 09 - vzdelávanie: na potreby v odvetví vzdelávania sa v štátnom rozpočte 

vyčlenilo 50 733,9 mil. Sk, ktoré sa rozpočtovými opatreniami znížili na 49 997,5 mil. Sk. 

Skutočné čerpanie týchto prostriedkov dosiahlo 50 060,3 mil. Sk (v roku 2007: 47 529,0 mil. 

Sk) a financovali sa nimi tieto potreby školstva: 

 predškolská výchova a základné vzdelanie vrátane výchovy a vzdelania so špeciálnou 

starostlivosťou 20 240,8 mil. Sk (v roku 2007: 19 516,2 mil. Sk); 

 stredoškolské vzdelanie v gymnáziách vrátane osemročných a športových, v stredných 

odborných školách, stredných odborných školách umeleckého zamerania, stredných 

odborných učilištiach a odborných učilištiach, združených školách 13 781,4 mil. Sk (v roku 

2007: 13 009,1 mil. Sk); 

 vysokoškolské vzdelávanie a v jeho rámci prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského 

vzdelávania 11 324,8 mil. Sk (v roku 2007 : 10 846,9 mil. Sk); 

 služby v školstve, poskytovanie pomocných služieb pridružených k školstvu, napr. 

v oblasti stravovania, dopravy, ubytovania, lekárskej a stomatologickej starostlivosti 

a nadväzných pridružených služieb žiakom a študentom a škôl v prírode 1 815,2 mil. Sk (v 

roku 2007: 1 605,9 mil. Sk); 

 vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne - sem patria vzdelávacie programy hlavne 

pre dospelých, ktoré nevyžadujú žiadne predchádzajúce vzdelanie, najmä odborný výcvik, 

jazykové školy, inštitúcie celoživotného vzdelávania a pod. 459,4 mil. Sk (v roku 2007: 360,6 

mil. Sk); 

 výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 104,0 mil. Sk (v roku 2007: 103,0 mil. Sk); 

 vzdelávanie inde nezatriedené, napr. zostavovanie, riadenie, koordinácia 

a monitorovanie rámcových vzdelávacích stratégií, plánov, programov a rozpočtov, príprava 

a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie vzdelávania vrátane udeľovania povolení 
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pre vzdelávacie inštitúcie, výdavky na činnosť Ministerstva školstva SR, Štátnej školskej 

inšpekcie, Ústavu informácií a prognóz v školstve, metodických centier a pod. v úhrnnej 

výške 2 334,7 mil. Sk (v roku 2007: 2 086,7 mil. Sk). 

 
 Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie: výdavky na sociálne zabezpečenie sa 

rozpočtovali v celkovom objeme 51 276,5 mil. Sk. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa 

znížili na 47 548,4 mil. Sk. V skutočnom plnení vo výške 47 339,8 mil. Sk (v roku 2007: 

47 461,5 mil. Sk) sa premietli tieto druhy výdavkov: 

 24 862,8 mil. Sk (v roku 2007: 23 642,5 mil. Sk) na podporu rodiny a detí formou 

jednorazových príspevkov (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, jednorazové 

príspevky pestúnskej starostlivosti) a priamych opakovaných príspevkov (prídavky na deti, 

rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, odmena pestúna, sociálny príplatok, 

opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti atď.) 

vrátane príspevkov zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym subjektom;  

 6 841,5 mil. Sk (v roku 2007: 8 399,9 mil. Sk) na sociálnu pomoc občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi zahrnujúcu dávky sociálnej pomoci, príspevky zariadeniam sociálnych 

služieb a neštátnym subjektom a ďalšie sociálne služby;  

 5 744,5 mil. Sk (v roku 2007: 5 461,8 mil. Sk) na starobu - poskytovanie sociálnej 

ochrany v starobe, riadenie, prevádzkovanie alebo podpora takýchto programov sociálneho 

zabezpečenia;  

 5 357,7 mil. Sk (v roku 2007: 5 404,4 mil. Sk) na chorobu, invaliditu a ťažké 

zdravotné postihnutie;  

 123,3 mil. Sk (v roku 2007: 120,9 mil. Sk) na poskytovanie sociálnej ochrany vo 

forme dávok osobám pozostalým po zomretom (partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní);  

 17,1 mil. Sk (v roku 2007: 15,5 mil. Sk) na výskum a vývoj v oblasti sociálneho 

zabezpečenia;  

 4 392,9 mil. Sk (v roku 2007: 4 416,4 mil. Sk) na sociálne zabezpečenie inde 

neklasifikované, napr. poskytovanie dávok obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných 

katastrôf v čase mieru, na podporu činností ako je zostavovanie, správa, koordinácia 

a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov v oblasti sociálneho 

zabezpečenia; z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na činnosť 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  



 45

2.2.3. Výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa programov 

Programové rozpočtovanie je nástroj na posilnenie strategického plánovania 

a riadenia. Je súčasťou zavádzania moderného systému riadenia verejných financií 

zodpovedajúceho súčasným potrebám. Programové rozpočtovanie triedi rozpočet výdavkov 

podľa programov a k týmto programom priraďuje disponibilné zdroje, pričom dôležitý je 

efekt a výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť. Jednoznačná väzba poskytovaných 

zdrojov a dosahovaných výsledkov by mala zabezpečiť také využívanie zdrojov, aby 

smerovali do oblastí, kde prinesú spoločnosti najväčší prínos. Pri správnom uplatňovaní 

umožňuje tento systém  posilniť strednodobý charakter rozpočtovania, vyhnúť sa fiškálnemu 

stresu, zvýšiť efektívnosť použitia rozpočtových prostriedkov, zvýšiť transparentnosť 

štátneho rozpočtu a informovanosť o tom, do ktorých oblastí jeho zdroje smerujú.  

V súčasnosti je vo všetkých rozpočtových kapitolách zavedené programové 

rozpočtovanie a stabilizované programy, ktoré vyjadrujú na aký účel sa rozpočtové 

prostriedky vynakladajú. Zámerom programového rozpočtovania v rozpočtovom roku 2008 

a ďalších rokoch bolo skvalitňovať programové štruktúry v rozpočtových kapitolách najmä 

pokiaľ ide o formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré by bolo možné 

transparentne hodnotiť z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri plnení zámerov  štátneho 

rozpočtu.  

Výdavky štátneho rozpočtu realizované v rozpočtovom roku 2008 podľa konkrétnych 

programov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 13 

v tabuľkovej časti štátneho záverečného účtu. 

2.2.4. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov 

Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2008 boli rozpočtované sumou 348 251,7 mil. Sk 

v pôvodnom rozpočte, 338 203,7 mil. Sk v upravenom rozpočte a v skutočnosti dosiahli 

342 003,2 mil. Sk. Tvoria ich daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. 

O štruktúre úhrnných rozpočtových príjmov poskytujú prehľad nasledovné údaje: 

Druh príjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
mil. Sk % z celku mil. Sk % z celku mil. Sk % z celku

Daňové príjmy 270 976,0 77,8 270 976,0 80,1 271 850,4 79,5
Nedaňové príjmy 22 326,4 6,4 20 985,5 6,2 26 527,3 7,7
Granty a transfery 54 949,3 15,8 46 242,2 13,7 43 625,5 12,8
Príjmy spolu 348 251,7 100,0 338 203,7 100,0 342 003,2 100,0

Zdroj: MF SR 



 46

Z údajov je zrejmý relatívne stabilný podiel daňových príjmov na celkových 

rozpočtových príjmoch vo schválenom i upravenom rozpočte, ako aj v skutočnosti. Väčší 

rozptyl je pri nedaňových príjmoch, ktoré je – vzhľadom na ich charakter – obtiažnejšie 

rozpočtovať, a najmä pri grantoch a transferoch. Ich ťažisko tvoria príjmy z rozpočtu 

Európskej únie, ktoré sa čerpajú v závislosti od reálnych možností použitia na financovanie 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Podrobné údaje o štruktúre príjmov štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2008 sú 

uvedené v  tabuľke na nasledujúcej strane. 
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                                                                                                                                                                                                                                             (v mil. Sk) 

Kód Zdroj 
100 - Daňové príjmy 200 - Nedaňové príjmy 300 - Granty a transfery Príjmy ŠR spolu 
Rozpočet 

skutočnosť
Rozpočet 

skutočnosť
Rozpočet 

skutočnosť
Rozpočet 

skutočnosť 
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený 

111 Rozpočtové prostriedky  270 976,0 270 976,0 271 850,4 22 318,1 20 959,7 24 999,5 1 224,2  294 518,3 291 935,7 296 849,9 

  Prostriedky EÚ spolu (vrátane 
spolufinancovania)        25,4 35 025,1 16 085,9 17 222,4 35 025,1 16 085,9 17 247,9 

114 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia 
EAGGF)  583,2 116,2 583,2 116,2  

115 Európsky fond regionálneho rozvoja       0,7 4 074,2 2 705,3 2 987,3 4 074,2 2 705,3 2 988,0 
116 Európsky sociálny fond       16,9 2 136,7 1 041,3 1 331,2 2 136,7 1 041,3 1 348,1 

117 Európsky poľnohospodársky 
usmerňovací a záručný fond       0,1 1 776,4 1 079,8 857,5 1 776,4 1 079,8 857,6 

118 Fin. nástroj na usmer. rybolovu        21,3 13,8 13,8 21,3 13,8 13,8 
119 Kohézny fond        1 764,9 528,7 528,7 1 764,9 528,7 528,7 
11C Vládne úvery        2,8  2,8 

11H Transfer od ostatných subjektov 
verejnej správy       264,6 264,6 250,0 264,6 264,6 250,0 

11J Európsky poľnohospodársky záručný 
fond (2. programové obdobie)       4,9 7 577,0 5 422,1 5 400,5 7 577,0 5 422,1 5 405,4 

11K Európsky poľnohosp. fond pre roz-
voj vidieka (2. program. obdobie)       8 776,6 3 766,6 5 168,4 8 776,6 3 766,6 5 168,4 

11S Európsky fond regionálneho rozvoja 
(2. programové obdobie)       5 185,7 453,5 271,9 5 185,7 453,5 271,9 

11T Európsky sociálny fond (2. 
programové obdobie)       1 357,3 637,1 356,1 1 357,3 637,1 356,1 

11U Kohézny fond (2. programové 
obdobie)       1 507,2 56,9 56,9 1 507,2 56,9 56,9 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov     17,8      66,5 11 456,3 9 035,8 11 474,1 9 102,3 
14 Zdroje z ost. rozpočtových kapitol      171,4  171,4 
20 Štátne finančné aktíva       18 700,0 18 700,0 16 734,0 18 700,0 18 700,0 16 734,0 
35 Iné zdroje zo zahraničia          0,1 152,8  152,9 
40 Vlastné zdroje kapitoly  2,6  2,6 
70 Iné zdroje     8,3 8,0 1 433,2 309,1 8,3 8,0 1 742,3 

   S P O L U 270 976,0 270 976,0 271 850,4 22 326,4 20 985,5 26 527,3 54 949,3 46 242,2 43 625,5 348 251,7 338 203,7 342 003,2 
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Rozpočtovými príjmami sa kryjú výdavky rozpočtu, ktoré boli na rok 2008 

v pôvodnom rozpočte určené sumou 380 233,0 mil. Sk, v upravenom rozpočte 363 471,7 mil. 

Sk a v skutočnosti dosiahli 363 216,9 mil. Sk.  

O štruktúre zdrojov krytia úhrnných rozpočtových výdavkov poskytujú prehľad 

nasledovné údaje: 

Zdroj krytia výdavkov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
mil. Sk % mil. Sk % mil. Sk % 

Rozpočtové prostriedky 330 326,3 86,9 315 692,7 86,9 314 492,0 86,6
Prostriedky EÚ* 49 906,7 13,1 25 049,6 6,9 24 090,5 6,6
Ostatné zdroje** 0,0 0,0 22 728,8  6,2 24 634,4  6,8
Výdavky spolu 380 233,0 100,0 363 471,1 100,0 363 216,9 100,0

* vrátane spolufinancovania 
** Ide najmä o zdroje z predchádzajúcich rokov a zapojenie mimorozpočtových príjmov do financovania 
rozpočtových potrieb  

Zdroj: MF SR 

Z údajov vyplýva, že pri relatívne stabilnom podiele rozpočtových prostriedkov na 

financovaní rozpočtových výdavkov bolo zníženie podielu prostriedkov EÚ kompenzované 

zapojením zdrojov z predchádzajúcich rokov a mimorozpočtových prostriedkov. 

Podrobné údaje o štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov 

v roku 2008 sú uvedené v nasledovnej tabuľke (v mil. Sk): 
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Kód Zdroj 

610 - Mzdy, platy, služ. príjmy 620 - Poistné a príspevok do 
poisťovní 630 - Tovary a služby 640 - Bežné transfery 

Rozpočet 
skutočnosť

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť 

schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený 

111 Rozpočtové prostriedky  42 472,0 43 587,4 43 371,6 15 081,9 13 976,6 13 890,9 45 831,9 40 167,1 39 684,1 170 133,2 164 650,0 164 279,3 

  Prostriedky EÚ spolu (vrátane spolufin.)  267,8 267,9 67,2  67,2 10 577,1 1 075,0 1 067,7 28 892,9 15 484,0 14 531,5 

114 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)  1,8 6,7 6,8 650,5 121,0 121,0 

115 Európsky fond regionálneho rozvoja 31,4 31,5 2,0 2,0 471,5 138,3 137,3 668,2 461,2 461,2 

116 Európsky sociálny fond 34,7 34,7 4,5 4,5 746,0 119,8 119,5 2 197,2 712,4 711,9 

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací 
a záručný fond 27,0 27,0 6,5 6,5 480,6 338,1 338,1 56,6 30,2 30,2 

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu    

119 Kohézny fond    

11A Vnútorné politiky  24,1 19,8 19,8 

11B Rozp. prostriedky kapitoly na spolufinancovanie 
predvstupových fondov   1,2 1,1 

11C Vládne úvery  143,4 70,2 64,3 126,6 106,8 106,8 

11E  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus  92,3 92,4 92,4 

11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy  264,6 264,6 264,6 

11J  Európsky poľnohospodársky záručný fond EAGF 
(2. programové obdobie)  11 269,5 8 619,3 7 667,4 

11K Európsky poľnohosp. fond pre rozvoj vidieka  
EAFRD (2. programové obdobie)  6,7 6,7 11 191,9 4 355,5 4 355,5 

11M Štrukturálne opatrenia (2. programové obdobie)  83,0   

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus  33,0 33,0 33,0 

11S Európsky fond reg. rozvoja (2. programové obdobie) 92,0 92,0 26,6 26,6 5 179,4 353,7 353,5 1 225,2   

11T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 52,0 52,0 17,3 17,3 503,8 22,2 22,2 1 093,2 659,9 659,9 

11U Kohézny fond (2. programové obdobie) 30,7 30,7 10,3 10,3 2 967,6 19,3 19,3 6,7 6,7 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov 248,6 250,8 100,7 98,5 1 026,9 1 021,8 8 813,3 8 693,4 

14 Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol 17,8  6,2 131,8  2,6 

30 Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 31,3  10,6 75,9  24,0 

70 Iné zdroje 5,9  1,6 545,7  55,8 

   S P O L U 42 472,0 44 103,8 43 945,3 15 081,9 14 144,5 14 075,0 56 409,0 42 269,0 42 527,0 199 026,1 188 947,3 187 586,6 



Kód Zdroj 

650 - Splácanie úrokov... 710 - Obstarávanie kapitálových 
aktív 720 - Kapitálové transfery Výdavky ŠR spolu 

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť

Rozpočet 
skutočnosť 

Rozpočet 
skutočnosť 

schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený 

111 Rozpočtové prostriedky  27 435,9 26 685,9 26 659,4 10 889,0 10 500,7 10 484,8 18 482,4 16 125,0 16 121,9 330 326,3 315 692,7 314 492,0 
  Prostriedky EÚ spolu (vrátane spolufin.)  474,1 553,0 553,6 9 962,6 7 602,6 7 602,6 49 906,7 25 049,6 24 090,5 

114 Rozvoj vidieka 12,0 12,0 30,5 1,2 1,2 682,8 140,9 141,0 
115 Európsky fond regionálneho rozvoja 449,4 435,6 435,6 3 822,2 2 703,7 2 703,7 5 411,3 3 772,2 3 771,3 
116 Európsky sociálny fond 0,3 0,3 2 943,2 871,7 870,9 

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a  
záručný fond 15,0 15,0 1 804,2 1 155,5  1 155,5 2 341,4 1 572,3 1 572,3 

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu  31,2 20,3 20,3 31,2 20,3 20,3 
119 Kohézny fond  2 635,4 601,9 601,9 2 635,4 601,9 601,9 
11A Vnútorné politiky  24,1 19,8 19,8 

11B Rozp. prostriedky kapitoly na spolufinancovanie 
predvstupových fondov  182,5 182,4 182,4 182,5 183,6 183,5 

11C Vládne úvery 24,7 57,7 57,7 1 456,6 2 536,8 2 536,8 1 751,3 2 771,5 2 765,6 

11E  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus  92,3 92,4 92,4 

11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy  264,6 264,6 264,6 

11J  Európsky poľnohospodársky záručný fond EAGF  
(2. programové obdobie)  11 269,5 8 619,3 7 667,4 

11K 
Európsky poľnohosp. fond pre rozvoj vidieka 
EAFRD 
(2. programové obdobie) 

 400,8 400,8 11 191,9 4 763,0 4 763,0 

11M Štrukturálne opatrenia (2. programové obdobie)  83,0   
11N Švajčiarsky finančný mechanizmus  33,0 33,0 33,0 
11S Európsky fond reg. rozvoja (2. programové obdobie) 31,1 31,6 6 404,6 503,4 503,7 
11T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 1,3 1,4 1 597,0 752,7 752,8 
11U Kohézny fond (2. programové obdobie)  2 967,6 67,0 67,0 

13  Zdroje z predchádzajúcich rokov 2 968,1 2 947,9 9 571,8 9 571,8 22 729,4 22 584,2 
14 Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol  12,9  171,3 
30 Zdroje zo zahraničia (nenávratné)  10,9  152,7 
70 Iné zdroje  1 035,6 81,7  1 726,3 

   S P O L U 27 435,9 26 685,9 26 659,4 11 363,1 14 021,8 15 045,7 28 445,0 33 299,4 33 378,0 380 233,0 363 471,7 363 216,9 

 



2.3 Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie 

V štátnom rozpočte, schválenom zákonom o štátnom rozpočte na rok 2008 boli 

v príjmoch rozpočtované prostriedky z rozpočtu Európskej únie vo výške 35 984,7 mil. Sk. 

Tieto prostriedky z rozpočtu Európskej únie boli zároveň v tej istej výške 35 984,7 mil. Sk 

rozpočtované aj vo výdavkoch štátneho rozpočtu v príslušných rozpočtových kapitolách. 

Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie vrátane rezervy na odvody boli 

rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa vo výške 18 490 mil. Sk, z toho: 

- zdroj založený na DPH  3 796 mil. Sk, 

- zdroj založený na HND                    12 412 mil. Sk, 

- podiel Slovenskej republiky na korekcii Veľkej Británie      1 468 mil. Sk, 

- rezerva na odvody Európskej únii        814 mil. Sk. 

Tzv. tradičné vlastné zdroje boli rozpočtované (clo, poľnohospodárske poplatky a odvody 

z produkcie cukru) vo výške 2 676,1 mil. Sk. 

Príspevky do Výskumného fondu uhlia a ocele boli rozpočtované vo výške 236,9 mil. Sk.  

Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu Európskej únie vrátane rezervy na odvody 

za rok 2008 boli stanovené v celkovej výške 21 403 mil. Sk. 

Celkové príjmy z rozpočtu Európskej únie sa v roku 2008 rozpočtovali vo výške 39 032,3 

mil. Sk, z toho: 

- príjmy zaradené do príjmov štátneho rozpočtu   35 984,7 mil. Sk, 

- príjmy nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu    3 047,6 mil. Sk. 

Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky voči Európskej únii bola rozpočtovaná na 

hotovostnom princípe vo výške 18 443,3 mil. Sk. 

Skutočné odvody štátneho rozpočtu, zrealizované z výdavkov rozpočtovej kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa do rozpočtu Európskej únie dosiahli za rok 2008 sumu 

15 652,6 mil. Sk. Tieto odvody boli zrealizované v tejto skladbe: 

- zdroj založený na DPH       2 339,4 mil. Sk, 

- zdroj založený na HND     11 734,1 mil. Sk, 

- podiel Slovenskej republiky na korekcii Veľkej Británie   1 579,1 mil. Sk. 

Okrem vyššie uvedených odvodov odviedla Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie 

v roku 2008 aj odvody z tzv. tradičných vlastných zdrojov 3 514,3 mil. Sk.  

Vzhľadom na to, že nové členské štáty EÚ majú podľa prístupovej zmluvy uhrádzať 

svoje príspevky do Výskumného fondu uhlia a ocele v prvý pracovný deň prvého mesiaca 
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príslušného roka (roky 2006 až 2009), zo štátneho rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná 

správa SR uhradila svoj príspevok na rok 2009 v decembri 2008 v sume 215,4 mil. Sk. 

V roku 2008 dosiahli skutočné odvody a príspevky Slovenskej republiky do rozpočtu 

Európskej únie sumu 19 382,3 mil. Sk.  

Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky vo forme jej odvodov a príspevkov do rozpočtu 

Európskej únie za rok 2008 charakterizovali nasledujúce údaje v mil. Sk: 

Schválený Upravený
Odvody SR do rozpočtu EÚ bez 
tradičných vlastných zdrojov spolu 14 499,8 17 676,0 15 652,6 15 652,6 100,0 1 152,8 1,08
Odvod založený na DPH* 2 882,7 3 796,2 - 2 339,4 0,0 -543,3 0,81
Odvod založený na HND* 10 196,9 12 412,2 - 11 734,1 0,0 1 537,2 1,15
Podiel SR na korekcii Veľkej 
Británie* 1 420,2 1 467,6 - 1 579,1 0,0 158,9 1,11
Rezerva na odvody do EÚ 0,0 814,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -
Tradičné vlastné zdroje 3 063,1 2 676,1 2 676,1 3 514,3 131,3 451,2 1,15
Príspevok SR do Výskumného fondu 
uhlia a ocele 205,4 236,9 236,9 215,4 90,9 10,0 1,05
Odvody a príspevok SR spolu 17 768,3 21 403,0 18 565,7 19 382,3 104,4 1 614,0 1,1
*V kapitole VPS sa zdroj založený na DPH, zdroj založený na HND a podiel SR na korekcii Veľkej Británie rozpočtujú 
na podpoložke 649005 jednou sumou

Index 
2008/ 
2007

Skutočnosť 
2007

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

Plnenie v 
%

Rozdiel 
2008 - 
2007

 

Nižšie plnenie odvodov Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie v roku 2008 

oproti schválenému rozpočtu súvisí s nižším plnením rozpočtu Európskej únie v roku 2007, 

čo viedlo k zníženiu odvodov Slovenskej republiky v roku 2008, s aktualizáciou odvodov 

členských štátov Európskej únie v roku 2008 a so zohľadnením predpokladaného dopadu 

nového rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov ES až v roku 2009. 

Skutočné príjmy Slovenskej republiky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie 

rozdeľujeme na tie, ktoré sa stali príjmami štátneho rozpočtu a tie, ktoré nie sú zahrňované do 

príjmov štátneho rozpočtu.  

Prostriedky Európskej únie, prijaté do príjmov štátneho rozpočtu v jednotlivých rozpočtových 

kapitolách dosiahli 26 008,3 mil. Sk. 

V rámci príjmov, nezaraďovaných do príjmov štátneho rozpočtu Slovenská republika 

za rok 2008 prijala z rozpočtu Európskej únie prostriedky vo forme grantov vo výške 909,2 

mil. Sk. Celková výška príjmov Slovenskej republiky z rozpočtu Európskej únie dosiahla 

26 917,5 mil. Sk. 

Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky vo forme príjmov, ktoré získala z rozpočtu 

Európskej únie za rok 2008 charakterizujú nasledujúce údaje v mil. Sk: 
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Schválený Upravený

Príjmy z EÚ zaradené do 
príjmov štátneho rozpočtu 25 528,6 35 984,7 27 277,5 26 008,3 95,3 479,7 1,0
Príjmy z EÚ nezaradené 
do príjmov štátneho 
rozpočtu* 1 911,3 3 047,6

-
909,2

-
-1 002,1 0,5

Spolu príjmy z rozpočtu 
Európskej únie 27 439,9 39 032,3 - 26 917,5 - -522,4 1,0
*príjmy z grantov nevchádzajú do rozpočtu príjmov ŠR

Plnenie 
v %

Rozdiel 
2008 - 
2007

Index 
2008/ 2007

Skutočnosť 
2007

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

 

V priebehu roka 2008 získala Slovenská republika z rozpočtu Európskej únie celkom 

26 917,5 mil. Sk a odviedla do rozpočtu Európskej únie 19 382,3 mil. Sk. Čistá finančná 

pozícia Slovenskej republiky za rok 2008 predstavuje 7 535,2 mil. Sk. Vo vzťahu 

k schválenému rozpočtu ovplyvnilo rozdiel 10 908,1 mil. Sk najmä nenaplnenie príjmov 

z transferov z rozpočtu Európskej únie vo výške 9 976,4 mil. Sk, nižší príjem grantov oproti 

odhadom v schválenom rozpočte na rok 2008 o 2 138,4 mil. Sk a nižšie odvody do rozpočtu 

Európskej únie vo výške 2 023,4 mil. Sk. Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky vo 

vzťahu k rozpočtu Európskej únie, dosiahnutá v roku 2008 prevyšuje o 587,5 mil. Sk ročný 

priemer za obdobie od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 

Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky z rozpočtových vzťahov s EÚ v roku 2008
v mil. Sk

Skutočnosť 2007 Skutočnosť 2008
A Odvody a príspevky spolu 17 768,3 19 382,3
B=B1+B2 Príjmy z EÚ spolu 27 439,9 26 917,5

B1 Príjmy z EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu 25 528,6 26 008,3
B2 Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu 1 911,3 909,2

C=B-A Spolu 9 671,6 7 535,2  
Celkovo Slovenská republika od vstupu do Európskej únie odviedla do všeobecného 

rozpočtu Európskej únie 76 393,6 mil. Sk a získala 111 675,3 mil. Sk. Kladné saldo čistej 

finančnej pozície Slovenskej republiky vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie na hotovostnom 

princípe tak dosahuje celkovo 35 281,7 mil. Sk. 

Rok Príjmy Odvody a príspevky Čistá finančná pozícia
2004 9 158,0 8 757,3 400,7
2005 21 238,6 14 629,6 6 609,0
2006 26 921,3 15 856,1 11 065,2
2007 27 439,9 17 768,3 9 671,6
2008 26 917,5 19 382,3 7 535,2

Spolu 111 675,3 76 393,6 35 281,7
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2.3.1. Príjmy z rozpočtu Európskej únie, zaradené do príjmov štátneho rozpočtu 

Príjmy z rozpočtu Európskej únie, zaradené do príjmov štátneho rozpočtu v roku 2008 

boli rozpočtované vo výške 35 984,7 mil. Sk. Skutočné plnenie predstavuje 26 008,3 mil. Sk. 

Nižšie uvedené plnenie príjmov predstavuje prostriedky Európskej únie - bez príjmov 

z nezrovnalostí a vrátených prostriedkov z nepoužitých zálohových platieb/predfinancovania 

od prijímateľov v roku 2008 v mil. Sk podľa fondov: 

Schválený Upravený

Záručná sekcia EAGGF 3 874,1 583,2 560,2 0,0 - -3 874,1 -
EAGF 5 153,1 7 577,0 5 823,8 5 401,2 92,7 248,1 1,0
EAFRD 2 290,8 8 776,6 4 454,0 5 168,4 116,0 2 877,6 2,3
EFF 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Poľnohospodárske fondy 
spolu 11 318,0 16 936,8 10 838,0 10 569,6 97,5 -748,4 0,9
Štrukturálne operácie* v tom: 14 210,6 19 047,9 16 439,5 15 438,7 93,9 1 228,1 1,1
Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 11 742,0 8 008,6 11 171,1 9 996,2 89,5 -1 745,8 0,9
Štrukturálne fondy II. 
programové obdobie 0,0 6 751,9 1 312,3 786,7 59,9 786,7 -
Kohézny fond I. programové 
obdobie 2 468,6 1 764,9 3 893,9 4 593,6 118,0 2 125,0 1,9
Kohézny fond II. programové 
obdobie 0,0 2 522,5 62,2 62,2 100,0 62,2 -
Spolu príjmy zaradené do 
príjmov ŠR 25 528,6 35 984,7 27 277,5 26 008,3 95,3 479,7 1,0
*bez vratiek a prostriedkov poskytnutých MF ČR

Plnenie v 
%

Rozdiel 
2008 - 
2007

Index 
2008/ 
2007

Skutočnosť 
2007

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

 

Na poľnohospodárske fondy boli v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR  

rozpočtované príjmy vo výške 16 936,8 mil. Sk (okrem štrukturálnych fondov). Skutočné 

plnenie týchto príjmov bolo dosiahnuté vo výške 10 569,6 mil. Sk. Rozpočet príjmov bol 

v priebehu roka upravený na úroveň 10 838 mil. Sk. Nárok na platbu na energetické plodiny 

a osobitnú platbu na cukor za výdavky roku 2008 bude vyplatený až v roku 2009, z toho 

dôvodu boli príjmy a výdavky EAGF roku 2008 primerane viazané. V rámci EAFRD boli 

naplnené príjmy za druhú časť zálohovej platby z roku 2007 a tri priebežné platby z roku 

2008 v celkovej výške 5 168,4 mil. Sk, zostatok rozpočtu príjmov bol viazaný pomerne 

k výdavkom, ktoré sa použijú v nasledujúcom roku. 

Takmer 53 % schváleného rozpočtu tvorili príjmy na štrukturálne operácie v sume 19 047,9 

mil. Sk. Skutočné plnenie vo výške 15 438,5 mil. Sk tvorilo v roku 2008 59,4 % príjmov 

z rozpočtu Európskej únie, zaradených do príjmov štátneho rozpočtu. Plnenie príjmov je 

ovplyvnené financovaním záverečných 5 % výdavkov na štrukturálne fondy I. programového 
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obdobia z príslušných rozpočtovaných výdavkov, ku ktorým budú príjmy z rozpočtu 

Európskej únie naplnené po uzatvorení programov a schválení záverečných platieb Európskou 

komisiou. Nenaplnenie príjmov za štrukturálne fondy II. programového obdobia súvisí 

s poskytovaním zálohových platieb prijímateľom. Príjmy štátneho rozpočtu budú naplnené pri  

zúčtovaní zálohových platieb v nasledujúcom období. Plnenie príjmov z rozpočtu Európskej 

únie, zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v roku 2008 podľa rozpočtových kapitol v mil. 

Sk je uvedené v tabuľke: 
Plnenie v %

Schválený Upravený
Kancelária národnej rady SR 0,0 0,0 0,0 -
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad vlády SR 0,0 0,0 0,0 -
Ústavný súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,0 0,0 -
Slovenská informačná služba 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo obrany SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo vnútra SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo financií SR 899,1 38,2 38,2 100,0
Ministerstvo životného prostredia SR 3 232,8 3 673,5 3 673,5 100,0
Ministerstvo školstva SR 2 035,8 621,3 642,3 103,4
Ministerstvo zdravotníctva SR 250,8 22,1 22,1 100,0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 526,2 3 245,2 2 658,3 81,9
Ministerstvo kultúry SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo hospodárstva SR 1 999,3 1 459,2 1 436,4 98,4
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 18 734,5 12 102,4 11 609,1 95,9
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 319,7 2 399,4 2 266,4 94,5
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2 986,5 3 716,2 3 662,0 98,5
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,0 0,0 -
Štatistický úrad SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,0 0,0 -
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0,0 0,0 0,0 -
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,0 0,0 -
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,0 0,0 -
Správa štátnych hmotných rezerv 0,0 0,0 0,0 -
Všeobecná pokladničná správa 0,0 0,0 0,0 -
SAV 0,0 0,0 0,0 -
Spolu príjmy zaradené do príjmov ŠR* 35 984,7 27 277,5 26 008,3 95,3
*bez vratiek a prostriedkov poskytnutých MF ČR

Kapitoly Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

 
Najvyšší rozdiel v plnení príjmov oproti schválenému rozpočtu bol v kapitole 

Ministerstva pôdohospodárstva SR (zhodnotené vyššie). V rámci štrukturálnych operácií 

ovplyvnilo priebeh plnenia príjmov operačných programov II. programového obdobia 
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presunutie uzatvárania výziev a prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok do 

druhej polovice roka. Takto s viazaním výdavkov, ktoré sa použijú v nasledujúcom roku, 

súvisí úprava schváleného rozpočtu príjmov o 2 672,5 mil. Sk v kapitolách Ministerstva 

financií SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Rovnako nenaplnenie 

príjmov vo výške 2 291,5 mil. Sk súvisí s posunom začiatku prípravy veľkých 

infraštruktúrnych projektov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

2.3.2. Prostriedky Európskej únie, zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu 

a prostriedky štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie 

Prostriedky Európskej únie, zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu, boli v roku 

2008 rozpočtované v sume 35 984,7 mil. Sk. Čerpanie výdavkov v sume 26 351 mil. Sk tvorí 

96,5 % upraveného rozpočtu.  

Prostriedky Európskej únie boli z rozpočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

a platobných jednotiek rezortov, realizujúcich programy štrukturálnych operácií, poskytované 

prijímateľom platbou na účet alebo rozpočtovým opatrením, kedy sa čerpanie výdavkov 

premietlo v príslušných rozpočtových kapitolách prijímateľov.  

Výdavky, nevyčerpané v roku 2008, boli na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov viazané a o rovnakú sumu bol zvýšený limit čerpania výdavkov v roku 

2009. Príjmy a výdavky neboli viazané v rámci k trhovo orientovaným výdavkom, na základe 

čoho je vykázané nízke percento čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu.  

Čerpanie prostriedkov Európskej únie v roku 2008, zaradených do výdavkov štátneho 

rozpočtu v mil. Sk podľa fondov je uvedené v tabuľke: 
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Schválený Upravený

Záručná sekcia EAGGF 2 589,2 583,2 560,2 560,1 100,0 -2 029,1 0,2
EAGF priame platby 4 155,7 6 442,0 4 688,8 4 688,8 100,0 533,1 1,1
EAGF trhovo orientované 
výdavky 567,5 1 135,0 1 135,0 183,2 16,1 -384,3 0,3
EAFRD 2 327,4 8 776,6 4 454,0 4 454,0 100,0 2 126,6 1,9
EFF 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Poľnohospodárske fondy spolu 9 639,8 16 936,8 10 838,0 9 886,1 91,2 246,3 1,0
Štrukturálne operácie v tom: 14 547,0 19 047,9 16 470,1 16 464,9 100,0 1 917,9 1,1
Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 12 078,4 8 008,6 11 233,5 11 228,8 100,0 -849,6 0,9
Štrukturálne fondy II. 
programové obdobie 0,0 6 751,9 1 280,5 1 280,0 100,0 1 280,0 -
Kohézny fond I. programové 
obdobie 2 468,6 1 764,9 3 893,9 3 893,9 100,0 1 425,3 1,6
Kohézny fond II. programové 
obdobie 0,0 2 522,5 62,2 62,2 100,0 62,2 -
Spolu prostriedky EÚ, 
zaradené do výdavkov ŠR 24 186,8 35 984,7 27 308,1 26 351,0 96,5 2 164,2 1,1

Index 
2008/ 
2007

Skutočnosť 
2007

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

Plnenie 
v %

Rozdiel 
2008 - 
2007

 

Prostriedky Európskej únie boli z EAGF uvoľňované na priame platby (jednotná 

platba na plochu, osobitná platba na cukor, podpora na energetické plodiny) a podporu 

trhových opatrení (intervencie vo forme verejného  skladovania, vývozné náhrady a ostatné 

trhové opatrenia). Najvýznamnejšie poklesli v rámci trhovo orientovaných výdavkov výdavky 

týkajúce sa položiek obilniny (vzhľadom na vysoké nákupné ceny obilnín, výrazne 

prevyšujúce intervenčné ceny) a cukor. Z EAFRD boli prostriedky EÚ poskytované na 

financovanie opatrení Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 (opatrenia  Znevýhodnené 

oblasti horské, Znevýhodnené oblasti iné a Agroenvironmentálne platby).  

Výdavky zo štrukturálnych fondov I. programového obdobia sumou 11 228,2 mil. Sk 

tvorili 68,2  % výdavkov štrukturálnych operácií. Najväčší objem bol v kapitolách 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 2 446,2 mil. Sk, Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo výške 2 230,4 mil. Sk, v kapitole Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 1 821,1 mil. Sk, v kapitole Ministerstva 

hospodárstva SR vo výške 1 351,9 mil. Sk, v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR vo 

výške 1 265,8 mil. Sk, čo spolu tvorí  až 81,2 % prostriedkov, čerpaných zo štrukturálnych 

fondov I. programového obdobia.  Na projekty Kohézneho fondu I. programového obdobia 

v kapitole Ministerstva životného prostredia SR boli čerpané prostriedky Európskej únie 

v sume 2 414,6 mil. Sk, v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v sume 

1 479,3 mil. Sk. 
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Z hľadiska rozpočtových kapitol boli prostriedky Európskej únie, zaradené do výdavkov 

štátneho rozpočtu realizované v roku 2008 v mil. Sk nasledovne: 

Kapitoly
Schválený Upravený

Kancelária národnej rady SR 0,0 2,9 2,9 100,0
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad vlády SR 0,0 42,1 41,9 99,5
Ústavný súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,9 0,9 -
Slovenská informačná služba 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,7 9,4 -
Ministerstvo vnútra SR 0,0 23,4 22,8 97,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 5,4 5,4 100,0
Ministerstvo financií SR 899,1 80,5 80,5 100,0
Ministerstvo životného prostredia SR 3 232,8 3 691,2 3 691,2 100,0
Ministerstvo školstva SR 2 035,8 719,9 719,9 100,0
Ministerstvo zdravotníctva SR 250,8 74,7 74,7 100,0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 526,2 3 165,7 3 163,3 99,9
Ministerstvo kultúry SR 0,0 76,8 76,3 99,3
Ministerstvo hospodárstva SR 1 999,3 1 362,7 1 362,6 100,0
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 18 734,5 12 104,0 11 151,9 92,1
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 319,7 2 209,8 2 209,3 100,0
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2 986,5 3 719,8 3 719,6 100,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 4,5 4,5 100,0
Štatistický úrad SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,4 1,4 100,0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0,0 0,1 0,1 100,0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,0 1,0 100,0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,9 0,9 100,0
Správa štátnych hmotných rezerv 0,0 0,0 0,0 -
Všeobecná pokladničná správa 0,0 0,0 0,0 -
SAV 0,0 10,7 10,5 98,1
Spolu prostriedky EÚ, zaradené do výdavkov ŠR 35 984,7 27 308,1 26 351,0 96,5

Plnenie v 
%

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008
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K  prostriedkom Európskej únie boli rozpočtované prostriedky štátneho rozpočtu, 

určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 

11 574,2 mil. Sk, čerpané vo výške 12 019,7 mil. Sk. Rozpočet výdavkov bol v priebehu roka 

upravený o výdavky z predchádzajúcich rokov na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

Čerpanie výdavkov na spolufinancovanie bolo realizované pomerne podľa finančných 

plánov projektov. Predstavuje čerpanie výdavkov platobných jednotiek, poskytujúcich 

príspevky prijímateľom a čerpanie na úrovni prijímateľov, štátnych rozpočtových organizácií, 

ktorí v roku 2008 refundovali svoje predchádzajúce výdavky na projekty, alebo čerpali 

prostriedky z poskytnutej zálohovej platby. 

Prostriedky štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie boli v roku 2008 čerpané v mil. Sk podľa fondov nasledovne: 

 

Schválený Upravený
Záručná sekcia EAGGF 1 588,5 99,6 316,6 316,5 100,0 -1 272,0 0,2

EAGF priame platby 2 223,6 3 652,5 6 469,9 6 469,9 100,0 4 246,3 2,9
EAGF trhovo orientované 
výdavky 14,4 40,0 31,0 31,0 100,0 16,6 2,2
EAFRD 594,3 2 415,3 1 152,8 1 152,8 100,0 558,5 1,9
EFF 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Poľnohospodárske fondy 
spolu 4 420,8 6 207,4 7 970,3 7 970,2 100,0 3 549,4 1,8

Štrukturálne operácie* v tom: 4 107,5 5 366,8 4 049,4 4 049,0 100,0 -58,5 1,0
Štrukturálne fondy I. 
programové obdobie 3 367,7 2 718,6 3 263,4 3 263,2 100,0 -104,5 1,0
Štrukturálne fondy II. 
programové obdobie 0,0 1 332,5 225,4 225,2 99,9 225,2 -
Kohézny fond I. programové 
obdobie 739,8 870,5 549,6 549,6 100,0 -190,2 0,7
Kohézny fond II. programové 
obdobie 0,0 445,2 11,0 11,0 100,0 11,0 -
Spolu spolufinancovanie k 
prostriedkom EÚ, 
zaradeným do výdavkov ŠR 8 528,3 11 574,2 12 019,7 12 019,2 100,0 3 490,9 1,4
*bez spolufinancovania z úveru EIB

Rozdiel 
2008 - 
2007

Index 
2008/ 
2007

Rozpočet 2008Skutočnosť 
2007

Skutočnosť 
2008

Plnenie 
v %

 

Podľa rozpočtových kapitol sa premietlo čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na 

financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v roku 2008 

v mil. Sk: 
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Kapitoly
Schválený Upravený

Kancelária národnej rady SR 0,0 2,9 2,9 100,0
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad vlády SR 0,0 8,4 8,5 101,2
Ústavný súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší súd SR 0,0 0,0 0,0 -
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,0 0,0 -
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,3 0,3 100,0
Slovenská informačná služba 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 0,0 0,0 -
Ministerstvo obrany SR 0,0 7,1 7,1 100,0
Ministerstvo vnútra SR 0,0 14,1 14,3 101,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 2,6 2,6 100,0
Ministerstvo financií SR 206,8 31,9 31,9 100,0
Ministerstvo životného prostredia SR 680,7 672,4 672,4 100,0
Ministerstvo školstva SR 452,6 276,9 276,9 100,0
Ministerstvo zdravotníctva SR 44,3 4,2 4,2 100,0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 781,9 994,0 993,4 99,9
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,4 0,8 57,1
Ministerstvo hospodárstva SR 488,2 280,2 280,2 100,0
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 6 782,3 8 493,0 8 492,9 100,0
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 537,2 383,7 383,4 99,9
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 517,2 831,8 832,7 100,1
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 1,5 1,5 100,0
Štatistický úrad SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,4 1,4 100,0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 0,0 0,0 -
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0,0 0,1 0,1 100,0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,1 1,1 100,0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,1 0,1 100,0
Správa štátnych hmotných rezerv 0,0 0,0 0,0 -
Všeobecná pokladničná správa 83,0 0,0 0,0 -
SAV 0,0 10,6 10,5 99,1
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom 
EÚ, zaradeným do výdavkov ŠR 11 574,2 12 019,7 12 019,2 100,0
*bez spolufinancovania z úveru EIB

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

Plnenie v 
%

 
 

V rámci poľnohospodárskych fondov čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na 

financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 7 970,2 

mil. Sk predstavuje 100 % upraveného rozpočtu a 103,8 % schváleného rozpočtu, čo je 

spôsobené použitím prostriedkov z predchádzajúcich rokov. V rámci výdavkov na II. 

programové obdobie bola čerpaná národná vyrovnávacia platba vo výške 3 005,8 mil. Sk. 
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Štrukturálne operácie boli v roku 2008 okrem prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 

4 048,9 mil. Sk spolufinancované sumou 1 659 mil. Sk z podporného úveru Európskej 

investičnej banky. 

2.3.3. Príjmy z rozpočtu Európskej únie, nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné 

prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 

zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

V roku 2008 Slovenská republika získala príjmy z rozpočtu Európskej únie, 

nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu vo výške 169 mil. Sk na projekty Prechodného 

fondu. Na realizáciu projektov ISPA/KF bol použitý príjem z prostriedkov ISPA/KF vo výške 

586,4 mil. Sk, poskytnutý platobným jednotkám. Príjmy z vnútorných opatrení, napr. v oblasti 

vzdelávania a sociálnych vecí, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Európska komisia 

poskytuje priamo prijímateľom z verejného alebo súkromného sektora na základe projektov, 

ktoré schvaľuje. Rozpočtové kapitoly za rok 2008 prijali z vnútorných opatrení granty v rámci 

iných zdrojov zo zahraničia, ktoré dosiahli 152,9 mil. Sk. Reálny príjem Slovenskej republiky 

z vnútorných opatrení za rok 2008 bude možné stanoviť po zverejnení Správy Európskej 

komisie o alokácii výdavkov rozpočtu Európskej únie v septembri 2009. 

V roku 2008 Slovenská republika prijala prostriedky v sume 0,9 mil. Sk z Programov 

európskej územnej spolupráce II. programového obdobia prostredníctvom kapitoly 

Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR. Na základe 

medzinárodných zmlúv Slovenská republika v roku 2008 prijala 7,7 mil. Sk z Finančného 

mechanizmu EHP a 8,6 mil. Sk z Nórskeho finančného mechanizmu. Plnenie príjmov podľa 

fondov v roku 2008 v mil. Sk: 
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Schválený Upravený*
ISPA/KF 1 321,8 575,4 - 586,4 - -735,4 0,4
Vnútorné politiky EÚ** 555,7 1 468,6 - 321,9 - -233,8 0,6
Programy európskej územnej 
spolupráce II. programového 
obdobia 0,0 260,4 - 0,9 - 0,9 -
Spolu príjmy z rozpčtu EÚ 
nezaradené do príjmov ŠR 1 877,5 2 304,4 - 909,2 - -968,3 0,5
Finančný mechanizmus EHP 0,5 261,7 - 7,7 - 7,2 15,4
Nórsky finančný mechanizmus 0,4 261,6 - 8,6 - 8,2 21,5
Švajčiarsky finančný 
mechanizmus 0,0 219,9 - 0,0 - 0,0 -
Spolu príjmy, nezaradené do 
príjmov štátneho rozpočtu 1 878,4 3 047,6 - 925,5 - -952,9 -
*príjmy z grantov nevchádzajú do rozpočtu príjmov ŠR
**prijímatelia sú aj v súkromnom sektore, čo sa neprejaví vo vykazovaní plnenia príjmov štátneho rozpočtu

Skutočnosť 
2007

Plnenie 
v %

Rozdiel 
2008 - 
2007

Index 
2008/ 
2007

Rozpočet 2008 Skutočnosť 
2008

 

 

V rozpočtových kapitolách sa prejavil príjem prostriedkov, nezaradených do príjmov 

štátneho rozpočtu v roku 2008 v mil. Sk: 
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Kapitoly
Schválený Upravený

Kancelária národnej rady SR - - -
Kancelária prezidenta SR - - -
Úrad vlády SR - - 7,1 -
Ústavný súd SR - - 0,2 -
Najvyšší súd SR - - -
Generálna prokuratúra SR - - 4,7 -
Najvyšší kontrolný úrad SR - - -
Slovenská informačná služba - - -
Ministerstvo zahraničných vecí SR - - -
Ministerstvo obrany SR - - 0,5 -
Ministerstvo vnútra SR - - 23,0 -
Ministerstvo spravodlivosti SR - - -
Ministerstvo financií SR - - 0,1 -
Ministerstvo životného prostredia SR - - -
Ministerstvo školstva SR - - 6,0 -
Ministerstvo zdravotníctva SR - - 0,0 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - - 11,6 -
Ministerstvo kultúry SR - - 1,5 -
Ministerstvo hospodárstva SR - - -
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - - -
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - - -
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - - -
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - - -
Štatistický úrad SR - - 39,0 -
Úrad pre verejné obstarávanie - - -
Úrad jadrového dozoru SR - - 0,8 -
Úrad priemyselného vlastníctva SR - - -
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - - -
Protimonopolný úrad SR - - -
Národný bezpečnostný úrad - - -
Správa štátnych hmotných rezerv - - -
Všeobecná pokladničná správa - - -
SAV - - 58,4 -
Iné zdroje zo zahraničia, nezaradené do príjmov 
ŠR - - 152,9 -
*príjmy z grantov nevchádzajú do rozpočtu príjmov ŠR

Plnenie v 
%

Rozpočet 2008* Skutočnosť 
2008

 
Príjem prostriedkov z Prechodného fondu bol v roku 2008 nižší o 129,4 mil. Sk oproti 

predpokladom v schválenom rozpočte na rok 2008, kde bolo premietnuté plnenie, 

odhadované na úrovni konečných prijímateľov.  

Začatie reálnej implementácie a samotného čerpania finančných prostriedkov Švajčiarskeho 

finančného mechanizmu v zmysle Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a 

Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 

na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie sa 

predpokladá v roku 2009.  
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2.3.4. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, nezaradených do 

výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých 

Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou 

a inými štátmi 

V roku 2008 Slovenská republika čerpala prostriedky z rozpočtu Európskej únie, 

nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu na projekty ISPA/KF, vnútorné opatrenia, 

projekty Prechodného fondu a prostriedky v rámci Európskej teritoriálnej spolupráce II. 

programového obdobia vo výške 1 072 mil. Sk, čo tvorí 101,4 % odhadov v schválenom 

rozpočte. Použitie prostriedkov z Európskej únie, nezaradených do výdavkov štátneho 

rozpočtu a iných prostriedkov, poskytnutých Slovenskej republike na základe 

medzinárodných zmlúv v roku 2008 v mil. Sk: 

Schválený Upravený
ISPA/KF 1 468,8 575,4 - 736,0 - -732,8 0,5
Vnútorné politiky EÚ v tom: 492,9 1 468,6 - 335,1 - -157,8 0,7
Programy európskej územnej 
spolupráce II. programového 
obdobia 0,0 260,4 - 0,9 - 0,9 -
Spolu prostriedky z EÚ 1 961,7 2 304,4 - 1 072,0 - -889,7 0,5
Finančný mechanizmus EHP** 0,5 261,7 - 0,0 - -0,5 0,0
Nórsky finančný mechanizmus** 0,4 261,6 - 0,0 - -0,4 0,0

Švajčiarsky finančný mechanizmus 0,0 219,9 - 0,0 - 0,0 -
Spolu iné prostriedky, poskytnuté 
SR na základe medzinárodných 
zmlúv 1 962,6 3 047,6 - 1 072,0 - -890,6 -
*príjmy z grantov nevchádzajú do rozpočtu príjmov ŠR
**použité prostriedky predplatenia zo ŠR
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Prostriedky ISPA/KF platobné jednotky v rezorte dopravy a životného prostredia 

vyplatili priamo zhotoviteľom vo výške 736 mil. Sk a spolufinancovanie vo výške 1 476 mil. 

Sk. Predplatenie prostriedkov ISPA/KF zo štátneho rozpočtu bolo v roku 2008 vo výške 3,6 

mil. Sk. V roku 2008 ukončilo realizáciu 7 projektov v kapitole Ministerstva životného 

prostredia SR a 3 projekty v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

Prostriedky štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli v roku 2008 

poskytované na predfinancovanie záverečných 20 % k projektom,  ktoré sa v roku 2008 

ukončili, resp. dosiahli 80 % finančnej realizácie z prostriedkov ISPA/KF. Spolufinancovanie 

je poskytované rovnako ako prostriedky ISPA/KF z mimorozpočtového účtu platobných 
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jednotiek. V realizácii ostáva 8 projektov ISPA/KF v kapitole Ministerstva životného 

prostredia SR a 4 projekty v kapitole Ministerstva dopravy SR.  

  Ministerstvo financií SR poskytlo z Prechodného fondu v roku 2008 implementačnej 

agentúre CFKJ prostriedky na financovanie projektov, spadajúcich do dvoch Rozhodnutí 

Európskej komisie - Národný program 2005 a Národný program 2006. Prostriedky boli 

poskytnuté z mimorozpočtového účtu na účet CFKJ vo výške 182,2 mil. Sk, čo predstavuje 

65,2 % z prostriedkov Prechodného fondu 2005 a 2006, poskytnutých Európskou komisiou 

a 17,2 mil. Sk na spolufinancovanie, čo predstavuje 54,3 % z celkovej sumy 31,7 mil. Sk. 

Implementačná agentúra vyplatila v roku 2008 konečným prijímateľom/dodávateľom 

z prijatých prostriedkov Európskej únie 215,2 mil. Sk a 13 mil. Sk zo štátneho rozpočtu. 

Hlavnými príčinami nižšieho  čerpania bolo nepresné plánovanie rezortov a posilňovanie 

výmenného kurzu voči euru. 

K 31.12.2008 boli z Finančného nástroja EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

konečným prijímateľom/sprostredkovateľom vyplatené prostriedky v celkovej výške 286,9 

mil. Sk. Z týchto prostriedkov suma 243,7 mil. Sk predstavuje prostriedky VPS, využívané na 

predplatenie prostriedkov donorov. Predplatené prostriedky sú priebežne refundované zo 

strany Úradu pre finančné mechanizmy a využívajú sa na financovanie projektov EHP/NFM 

z mimorozpočtového účtu. Prostriedky zo zdrojov VPS, využívané na predfinancovanie EHP 

a NFM budú prevedené do príjmov štátneho rozpočtu po ukončení doby oprávnenosti 

výdavkov pri uzatváraní programov. 

Slovenskej republike boli v roku 2008 v rámci finančnej obálky poskytnuté 

prostriedky z rozpočtu Európskej únie na úhradu žiadostí o preplatenie cestovných výdavkov, 

súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadnutiach výborov a pracovných 

skupín Rady Európskej únie vo výške 21,1 mil. Sk. Finančné prostriedky na finančnú obálku, 

vrátane zdrojov z predchádzajúcich rokov boli z mimorozpočtového účtu Ministerstva 

financií SR použité vo výške 30,4 mil. Sk na preplatenie cestovných výdavkov zamestnancov 

ústredných orgánov štátnej správy a iných inštitúcií.  

Výdavky štátneho rozpočtu na použitie prostriedkov Európskej únie nezaradených do 

výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov, poskytnutých Slovenskej republike na 

základe medzinárodných zmlúv boli v roku 2008 čerpané vo výške 424,1 mil. Sk, čo 

predstavuje 127,7 % zo schváleného rozpočtu. Prostriedky boli použité vrátane zdrojov 

z predchádzajúcich rokov na povinné spolufinancovanie, alebo ako prevod na 

mimorozpočtový účet na použitie v nasledujúcich rokoch. Výdavky z kapitoly Všeobecná 
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pokladničná správa boli rozpočtované vo výške 331,9 mil. Sk, rozpočet bol upravený na 

418,4 mil. Sk a skutočné plnenie bolo na úrovni 417,9 mil. Sk. Prostriedky boli použité na 

financovanie projektov ISPA/KF vo výške 267,8 mil. Sk, na financovanie projektov 

Prechodného fondu vo výške 24,7 mil. Sk. Na účet pre Finančný mechanizmus EHP boli 

prevedené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa prostriedky vo výške 40,1 mil. Sk, na 

účet pre Nórsky finančný mechanizmus vo výške 52,3 mil. Sk a na účet pre Švajčiarsky 

finančný mechanizmus vo výške 33 mil. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu, určené na 

spolufinancovanie prostriedkov z Európskej únie, nezaradených do príjmov štátneho rozpočtu 

a na spolufinancovanie iných prostriedkov zo zahraničia, poskytnutých Slovenskej republike 

na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi v roku 2008 

v mil. Sk: 

Schválený Upravený
ISPA/KF 556,5 182,5 267,8 267,8 100,0 -288,7 0,5
Vnútorné politiky EÚ v tom: 19,3 24,1 28,5 27,7 97,2 8,4 1,4
Vnútorné opatrenia 0,0 0,0 3,3 3,0 90,9 3,0 -
Prechodný fond 19,3 24,1 25,2 24,7 98,0 5,4 1,3

Programy európskej územnej 
spolupráce II. programového obdobia 0,0 0,0 3,2 3,2 100,0 3,2 -
Spolu výdavky ŠR na použitie 
prostriedkov EÚ 575,8 206,6 299,5 298,7 99,7 -277,1 0,5
Finančný mechanizmus EHP 19,2 40,1 40,1 40,1 100,0 20,9 2,1
Nórsky finančný mechanizmus 19,2 52,3 52,3 52,3 100,0 33,1 2,7
Švajčiarsky finančný mechanizmus 0,0 33,0 33,0 33,0 - 33,0 -
Spolu výdavky ŠR na použitie 
prostriedkov EÚ a iných 
prostriedkov na základe 
medzinárodných zmlúv 614,2 332,0 424,9 424,1 99,8 -190,1 0,7
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Vnútorné opatrenia sú spolufinancované priamo prijímateľmi pomoci v rámci 

verejného a súkromného sektora. V kapitole Úradu vlády SR bol v roku 2008 

spolufinancovaný program v rámci vnútorných opatrení II. programového obdobia v oblasti 

vzdelávania a sociálnych vecí vo výške 3,3 mil. Sk. Programy Európskej územnej spolupráce 

II. programového obdobia boli v roku 2008 spolufinancované z kapitoly Ministerstva 

životného prostredia SR vo výške 0,9 mil. Sk a z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR vo 

výške 2,3 mil. Sk. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za prostriedky Európskej únie, 

zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie 
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podľa rozpočtových kapitol a fondov za rok 2008 v mil. Sk je uvedené v tabuľkách č. 33, 34 

a 35 v tabuľkovej časti štátneho záverečného účtu. 

  2.4. Schodok štátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2008 

V zmysle § 5 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa na financovanie preklenutia dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho 

rozpočtu v priebehu príslušného rozpočtového roka vykonávajú finančné operácie na 

domácom finančnom trhu a na zahraničných finančných trhoch prijímaním úverov, 

vydávaním štátnych cenných papierov a inými činnosťami súvisiacimi s financovaním 

schodku štátneho rozpočtu. 

 Zákon č. 608/2007 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2008 stanovil celkové príjmy 

štátneho rozpočtu 348 251,7 mil. Sk, celkové výdavky 380 233,0 mil. Sk a schodok štátneho 

rozpočtu 31 981,3 mil. Sk. Skutočne príjmy štátneho rozpočtu dosiahli v roku 2008 výšku 

342 003,2 mil. Sk, výdavky 363 216,9 mil. Sk, deficit štátneho rozpočtu ku koncu roka 

dosiahol 21 213,7 mil. Sk. Pri porovnaní s minuloročným schodkom jeho hodnota klesla 

o 2 314,2 mil. Sk. Vývoj denného stavu štátneho rozpočtu v roku 2008 uvádzame 

v nasledujúcom grafe (v mil. Sk): 
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                  Zdroj: ARDAL 
    

Počas roka bol dočasný nesúlad medzi potrebami a zdrojmi krytý finančnými zdrojmi 

kumulovanými na splácanie dlhu a voľnými finančnými zdrojmi zo Štátnej pokladnice. Zo 

Štátnej pokladnice bolo ku koncu roka prostredníctvom refinančného systému využitých 

153 442,2 mil. Sk. Zároveň malo Ministerstvo financií SR k 31.12.2008 na medzibankovom 
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trhu uložených 62 880,0 mil. Sk prevažne v dvojtýždňových depozitoch. Na krytie „krátkej 

pozície“ štátneho dlhu a na krytie dosiahnutého deficitu sa ku koncu roka aktívne využívalo 

zo Štátnej pokladnice cca 69,4 mld. Sk.  

V roku 2008 sa na domácom kapitálovom trhu sa uskutočnila jedna emisia štátnych 

pokladničných poukážok (ŠPP) do vlastného portfólia štátu v hodnote 45 189,0 mil. Sk. Tieto 

ŠPP boli prijaté na obchodovanie na Burzu cenných papierov v Bratislave s cieľom splnenia 

všetkých podmienok akceptovateľnosti aktív pre finančné operácie s Európskou centrálnou 

bankou. Emisia bola vydaná s cieľom jej postupného predaja investorom prostredníctvom 

aukcií. Do konca roka 2008 sa uskutočnilo 5 holandských aukcií (typ aukcie, keď všetci 

úspešní účastníci kúpia ŠPP za rovnakú cenu) štátnych pokladničných poukážok, v ktorých 

celkovo akceptovaný objem v nominálnej hodnote bol 22 323,3 mil. Sk. Úrokové náklady 

dosiahnuté v jednotlivých aukciách ŠPP uskutočnených v roku 2008 boli nižšie ako 12 

mesačný BRIBID. Uskutočnené aukcie ŠPP sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 ISIN Dátum aukcie 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Splatnosť 
(v dňoch) 

Menovitá hodnota 
(v mil. Sk) 

SK6120000014 13.10.2008 15.10.2008 14.10.2009 364 6 477,0
SK6120000014 27.10.2008 29.10.2008 14.10.2009 350 4 639,4
SK6120000014 10.11.2008 12.11.2008 14.10.2009 336 271,2
SK6120000014 24.11.2008 26.11.2008 14.10.2009 322 1 867,8
SK6120000014 08.12.2008 10.12.2008 14.10.2009 308 9 067,9
 Spolu        22 323,3

        Zdroj: ADAL 

Dlhopisy v domácej mene boli vydané v celkovej nominálnej hodnote 52,7 mld. Sk. 

K otvoreným líniám domácich dlhopisov pribudla v roku 2008 jedna nová emisia so 

splatnosťou 3 roky a nulovým kupónom. Počas celého roka 2008 bolo na domácom 

kapitálovom trhu uskutočnených 22 aukcií štátnych dlhopisov, priemerná úroková sadzba 

dosiahnutá pri aukciách štátnych dlhopisov uskutočnených v roku 2008 bola 4,65 % p. a. 

Z aukcií domácich štátnych dlhopisov uskutočnených v roku 2008 bola do príjmov 

štátneho rozpočtu odvedená prémia v hodnote 270,3 mil. Sk. Do štátneho rozpočtu bol  

odvedený prijatý alikvotný úrokový výnos v objeme 744,5 mil. Sk, čo spolu predstavuje 

príjem štátneho rozpočtu 1 014,8 mil. Sk. V roku 2007 celkový príjem z prémií a prijatého 

alikvotného úrokového výnosu bol 994,6 mil. Sk. 

Tak ako v uplynulých rokoch štát aj v roku 2008 pokračoval vo využívaní 

synergického efektu v oblasti riadenia dlhu a likvidity, ktorý poskytuje priestor na preklenutie 

dočasne nepriaznivých podmienok. Úrokové sadzby dlhších splatností počas roku 2008 
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najskôr rástli, od septembra klesali, ale kreditná marža sa postupne zväčšovala. V 

prípade väčšiny krajín uvedená marža nielen „vykompenzovala“ pokles úrokových sadzieb 

nemeckých benchmarkových dlhopisov, ale v dôsledku nej došlo k zväčšeniu úrokových 

sadzieb. Z uvedeného dôvodu sa refinancovanie pre mnohé štáty stalo veľmi nákladným. Štát 

vydával prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity dlhopisy počas celého roka, 

pričom celková nominálna hodnota vydaných dlhopisov bola na úrovni 52,7 mld. Sk oproti 

plánovaným 110 mld. Sk. V roku 2007 bolo v nominálnej hodnote emitovaných 71 865,7 mil. 

Sk. Rozdiel medzi plánovanými a skutočne získanými zdrojmi bol financovaný finančnými 

zdrojmi získanými z aukcií štátnych pokladničných poukážok a zdrojmi Štátnej pokladnice. 

K 31.12.2008 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených štátnych dlhopisov 

denominovaných v slovenských korunách (vážená hodnotou) 4,406 % p. a., štátnych 

dlhopisov denominovaných v EUR 4,804 % p. a. a celého portfólia 4,501 % p. a.  

V priebehu roku 2008 Banková rada NBS trikrát rozhodla o znížení kľúčových 

úrokových sadzieb. Na začiatku roka 2008 bola O/N sterilizačná sadzba NBS 2,25 % 

p.a., O/N refinančná sadzba 5,75 % p.a. a základná a limitná úroková sadzba NBS pre 2 

týždňové REPO tendre 4,25 % p.a. Na konci roka bola O/N sterilizačná sadzba na úrovni 1,50 

% p.a., O/N refinančná sadzba na úrovni 3,50 % p.a. a limitná úroková sadzba NBS pre 2 

týždňové REPO tendre 2,50 % p.a.. Tieto sadzby boli platné iba do 31.12.2008, od 1.1.2009 

začali v Slovenskej republike platiť sadzby ECB podľa § 17 ods. 1 Zákona č. 659/2007 Z. z. o 

zavedení meny euro v Slovenskej republike. 

Úlohou Ministerstva financií SR okrem zabezpečenia krytia deficitu a štátneho dlhu 

a jeho bezproblémového a včasného splácania je aj efektívne zhodnocovanie dočasne voľných 

finančných prostriedkov vzniknutých centralizáciou verejných financií a taktiež riadenie 

finančných rizík štátu. Za týmto účelom boli na prelome rokov 2007 a 2008 na 

medzibankovom trhu v mene ministerstva financií zhodnotené finančné zdroje v objeme 

32 501,7 mil. SKK a 176 mil. EUR. Transakcie boli uzatvorené v súlade so schválenými 

kreditnými limitmi na protistrany. V súvislosti s kreditným rizikom boli na medzibankovom 

trhu uzatvorené REPO transakcie v celkovej hodnote 400,7 mil. EUR. 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v roku 2008 uskutočňovala hlavne 

krátkodobé depozitá s komerčnými bankami. Za účelom zabezpečenia likvidity ARDAL 

v priebehu roka uskutočnila na účet ministerstva financií depozitá v domácej mene 

s komerčnými bankami za priemernú úrokovú sadzbu 3,85 % p.a., prijaté zdroje v domácej 

mene od Štátnej pokladnice boli za 3,35 % p.a. a repo obchody s komerčnými bankami 



 70 
 
 

v domácej mene za priemernú úrokovú sadzbu 3,3 % p.a. (vážená hodnotou a splatnosťou). 

  

3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami 

Podľa § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na krytie 

nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo 

na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.  

Zákonom č. 608/2007 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2008 schválila Národná rada 

SR výšku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 

        rezerva vlády SR              350 000 
        rezerva predsedu vlády SR            150 000  
        rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody EÚ  6 223 873     

3.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 

 Na krytie nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich so zabezpečením 

plnenia vnútorných a zahraničných úloh Slovenskej republiky je zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určená rezerva vlády, ktorá bola na rok 2008 rozpočtovaná sumou 350,0 

mil. Sk. O použití prostriedkov z rezervy vlády rozhoduje vláda na návrh ministra financií, 

pričom v roku 2008 sa poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov vo výške 

347 519 tis. Sk, na nasledujúce účely (v tis. Sk): 

 Finančné prostriedky uvoľnené 
rozpočtovými opatreniami 

a platobnými poukazmi 
Účel Suma 

1.  Mesto Brezno - na výstavbu viacúčelovej športovej haly 15 000
     (uzn. vl. SR č. 150 z 05. 03. 2008) 
     - riešené platobným poukazom           
 
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín - na rekonštrukciu elektrických 
     rozvodov pôrodnej sály Nemocnice s poliklinikou Prievidza 
     so sídlom v Bojniciach 4 000
     (vrátenie nevyčerpaných prostriedkov  v sume 14 168,90 Sk) -14
     Mesto Bojnice - na kamerový systém Bojnice 1 500
     Obec Lehota pod Vtáčnikom - na rekonštrukciu amfiteátra Lehota 
     pod Vtáčnikom 3 000
     Mesto Partizánske - na rekonštrukciu Zimného štadióna Partizánske 8 000
     Mesto Handlová - na bezdrôtový rozhlas Handlová a na rekonštrukciu 
     Mestského úradu Handlová 4 000
     Obec Cígeľ - na rekonštrukciu Základnej školy Cígeľ 3 000
     Mesto Prievidza - na rekonštrukciu Kultúrneho domu Necpaly 6 000
     Obec Lipník - na rekonštrukciu Materskej školy Lipník 500
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     (uzn. vl. SR č. 311 zo 14. 05. 2008) 
     - riešené platobným poukazom                  
 
3. ŠÚ SR  - na zabezpečenie prieskumov verejnej mienky 10 000
    (uzn. vl. SR č. 356 z 28. 05. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením       
 
4. ÚV SR - na úhradu národného príspevku na program INTERACT I 
    pre programové obdobie 2004 – 2006 646
    (uzn. vl. SR č. 356 z 28. 05. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením       
 
5. ÚV SR - na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu  
    v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy v Mlynkoch 10 800
    (uzn. vl. SR č. 421 z 18. 06. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením   
 
6. MZV SR -  na úhradu výdavkov súvisiacich so zriadením  
    Zastupiteľského úradu SR v Hanoji, Vietnamská socialistická republika 10 150
    (uzn. vl. SR č. 453 z 02. 07. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením    
 
 7.  MH SR - na zriadenie Obchodno - ekonomického oddelenia   
     pri Zastupiteľskom úrade SR v Hanoji 2 000
     (uzn. vl. SR č. 453 z 02. 07. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením    
 
8. MV SR - na zabezpečenie XXX. FAI majstrovstiev sveta v parašutizme 
    a IV. FAI majstrovstiev sveta juniorov v parašutizme v presnosti  
    pristátia a akrobacii počas voľného pádu 1 000
    (uzn. vl. SR č. 454 z 02. 07. 2008) 
    - riešené rozpočtovým opatrením   
 
9. Obce a mestá - uvoľnenie prostriedkov v nadväznosti na Analýzu   
    sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja  
    a okresu Topoľčany a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospod. oblasti 46 000
    (uzn. vl. SR č. 499 zo 16. 07. 2008) 
     - riešené platobným poukazom                  
 
10. Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Bratislava 
      - na rekonštrukciu objektu historickej knižnice pre Zámok Topoľčianky 4 000
       (uzn. vl. SR č. 499 zo 16. 07. 2008) 
       - riešené platobným poukazom                  
 
11. Obce a mestá -  uvoľnenie prostriedkov v nadväznosti na Analýzu 
       sociálno-ekonomickej situácie okresu Banská Štiavnica a návrhy 
       na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti 25 000
       (uzn. vl. SR č. 593 z 03. 09. 2008) 
       - riešené platobným poukazom                      
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12. Žilinský samosprávny kraj, Žilina - na zabezpečenie rekonštrukcie 
      národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine 61 000
      (uzn. vl. SR č. 733 z 15. 10. 2008) 
       - riešené platobným poukazom       
 
13. MV SR - na obstaranie technických prostriedkov a materiálového  
      vybavenia na úseku bezpečnosti a ochrany 6 378
      (uzn. vl. SR č. 744  z 15. 10. 2008) 
       - riešené rozpočtovým opatrením          
 
14. Obce a mestá - na financovanie rekonštrukčných a rozvojových projektov 
       v mestách a obciach Spišská Nová Ves a meste Gelnica 30 000
       (uzn. vl. SR č. 777 z 29. 10. 2008) 
       - riešené platobným poukazom                     
 
15. MV SR - na obstaranie špeciálneho softvérového vybavenia určeného  
      na sieťové zbieranie a analýzu informácií 15 000
      (uzn. vl. SR č. 828  z 25. 11. 2008) 
       - riešené rozpočtovým opatrením        
 
16. Obce a mestá - na projekty v Nitrianskom samosprávnom kraji  51 000
      (uzn. vl. SR č. 832 z 19. 11. 2008) 
       - riešené platobným poukazom                    
 
17. MK SR  - na dofinancovanie prevádzky ústredí cirkví a náboženských  
      spoločností 29 559
      (uzn. vl. SR č. 849  z 26. 11. 2008) 
       - riešené rozpočtovým opatrením         
 
   S p o l u  347 519

Zdroj: MF SR 

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 

Rezerva predsedu vlády SR v sume 150 mil. Sk sa v súlade s § 10 odsek 2 písm. b)  

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej 

kapitole Úradu vlády SR. V priebehu roka 2008 bola táto rezerva rozpočtovým opatrením 

upravená na 220,7 mil. Sk a v skutočnosti dosiahli 222,6 mil. Sk. Prehľad o čerpaní 

prostriedkov rezervy je uvedený na nasledujúcich stranách. 



P.č. Žiadateľ Účel použitia Poukázaná suma v 
Sk 

1 Slovenský zväz bobistov, Bratislava na prípravu na ZOH, preteky svetového pohára, tréningový tábor (letecký a kamiónový transport bobov, letenky 
a víza pre športovcov, prenajímanie automobilov na prevoz osôb, úhradu ubytovania) 500 000 

2 Žilinský samosprávny kraj 

pre Považské múzeum v Žiline na oslavy pri príležitosti 320. výročia narodenia Juraja Jánošíka - úhrada 
nákladov spojených s revitalizáciou expozície Jánošík a Terchová v Terchovej - komplexná revitalizácia 
inštalácie expozície (moderná expozičná technika, vypracovanie výtvarného návrhu, nové výstavné panely a 
vitríny, výroba modelov a kópií, využitie modernej audiovizuálnej techniky, výmena podlahovej krytiny a pod.) 

500 000 

3 Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Bratislava na organizáciu medzinárodnej konferencie k holokaustu 306 000 

4 Obec Donovaly refundácia nákladov spojených s organizáciou XI. ročníka ME 2008 v pretekoch psích záprahov konaných 7. - 
10. februára 2007 400 000 

5 Obec Ľutina  na opravu čistiarne odpadových vôd vážne poškodenej v dôsledku viacročných povodní 400 000 

6 OZ Signál ohrozenia, Detský domov 
Centrum srdiečko, Banská Bystrica elektronizácia knižničných dokumentov - modernizácia knižnice 200 000 

7 Obec Dolné Naštice  rekonštrukcia kúpeľne pre TJ - futbalový oddiel - výmena dverí a okien, oprava vonkajšej fasády športových 
kabín TJ 300 000 

8 Obec Kalša, Košice - okolie 

oprava obecného rozhlasu, vybavenie do kultúrneho domu, zasadačky OÚ (stoličky, stoly, podlaha, koberce, 
kuchyňa, chladiaci box), oprava verejného osvetlenia obce, počítačového vybavenia OÚ, úprava verejného 
priestranstva, oprava parku a pamätníka padlým hrdinom, oprava regulácie miestneho potoka, čiastočné opravy 
miestnych chodníkov 

300 000 

9 Obec Malčice  oprava organu v Rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie 70 000 
10 Obec Jasenovce, Holčíkovce výmena okien a oprava alebo výmena kachľových pecí v MŠ 100 000 
11 Obec Bukovce  na opravu budovy OÚ (výmena okien, rekonštrukcia sociálnych zariadení) a opravu Domu kultúry 350 000 

12 Rómska rozvojová agentúra 
NOVOHRAD, Veľký Krtíš zakúpenie školských potrieb a ošatenie pre sociálne slabšie rómske rodiny 40 000 

13 Beáta Vráblová, Častkovce náklady spojené s liečbou dcéry (ozdravovacie kúpeľné liečby, prerábka priestorov prízemia na bezbariérový 
sprchovací kút s WC) 20 000 

14 Detský smiech n. o., Lisková kúpa motorového vozidla 300 000 
15 Obec Vasiľov  rekonštrukcia objektu schátralého športového areálu 300 000 
16 Ján Belan, Dedinka náklady spojené s chodom domácnosti, strava a výdavky súvisiace s liečbou 10 000 
17 Alžbeta Petrezsélová, Vinica náklady spojené s chodom domácnosti, strava, lieky 10 000 
18 Obec Utekáč, Poltár pre pani Kurákovú - náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie pre deti, strava 15 000 
19 Sidónia Hudecová, Pov. Bystrica náklady spojené s chodom domácnosti, lieky 10 000 
20 Mesto Lučenec pre MŠ, M.R.Štefánika 12 na vybudovanie dopravného ihriska 50 000 
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21 Obec Kručov  rekonštrukcia budovy OÚ (položenie dlažby, úprava sociálnych zariadení) 150 000 
22 Obec Oľšov, Torysa rekonštrukcia, prístavba a nadstavba ZŠ 400 000 

23 Izraelská obchodná komora na 
Slovensku, Bratislava 

na uhradenie časti nákladov podujatia spojeného s dňom slávnostného odhalenia základného kameňa pamätníka 
Park ušľachtilých duší 500 000 

24 Obec Nemcovce  elektronizácia knižničných dokumentov - modernizácia knižnice 85 000 
25 Mesto Brezno na opravu strešnej krytiny a prvkov krovu na objekte budovy Mestskej knižnice na Rázusovej ulici 600 000 
26 Obec Závadka nad Hronom  rekonštrukcia MŠ (výmena okien, dverí, náter strechy, zvodov a iné stavebné práce) 300 000 

27 Združenie slovanskej vzájomnosti RR 
Spiš, Prakovce 9. ročník speváckej súťaže Slovanská pieseň - 2008 45 000 

28 Slovenská plavecká federácia, 
Bratislava 

na športovú prípravu reprezentantiek v synchronizovanom plávaní Márie Dzurekovej a Silvie Spišekovej a 
reprezentačnej trénerky Lívie Allárovej na ME v Holandsku v marci 2008 a Olympijskú kvalifikáciu v Číne 
(pobyt, doprava a ostatné) 

200 000 

29 Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Trávnica   na výmenu strechy na farskom úrade 300 000 

30 Obec Dolná Lehota,  Lopej na zakúpenie mobilného montovateľného pódia 250 000 

31 Melánia Ponyiczká, Turzovka  na liečebný pobyt pre vnuka Ondreja a vnučku Natáliu, semipermabilné obliečky, práčku vzduchu, špeciálny 
vysávač s HEPA filtrami a lieky 50 000 

32 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomné na výstavbu farskej budovy s pastoračnými priestormi 100 000 
33 Silvia Pupkayová, Nová Dedinka  na kúpu športovej výstroje (chrániče, kimono), reprezentačné účely 5 000 
34 Marta Martofová, Spišská Nová Ves náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky pre zdravotne postihnutú dcéru (cestovné, strava, internát) 10 000 
35 Obec Lascov, Marhaň na dostavbu Domu nádeje 150 000 
36 Mesto Michalovce na rekonštrukciu Kostolného námestia 150 000 
37 Obec Zboj  na opravu obecného rozhlasu 150 000 
38 Obec Ptrukša  na Festival národnostných menšín Sirén - organizačné výdavky 100 000 

39 Obec Hrišovce  na rekonštrukciu bývalej MŠ - II. etapa (výmena plynového kotla a rozvodov, radiátorov, projekty, maľba a 
nátery - vnútorné) 198 000 

40 Obec Topoľa  na vyvlastnenie miestnych komunikácií 50 000 
41 Obec Harhaj, Marhaň na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a žumpy MŠ 150 000 

42 Obec Abovce  na rekonštrukciu Kultúrneho domu (oprava javiska, vybavenie technikou - opona, svetelná technika, obnovenie 
a sfunkčnenie sociálnych zariadení, zriadenie šatne - výmena okna, úprava podlahy, vykurovanie, zariadenie) 100 000 

43 OZ Limba, Bratislava na projektovú dokumentáciu na stavbu ekodomu - Ekoškôlky 100 000 
44 Viera Čulenová, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky 10 000 
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45 Miroslava Uríčková, Led. Rovne  na školské potreby, ošatenie pre deti, stravu 10 000 
46 Martin Mlynár, Spišská Nová Ves na kúpu notebooku a digitálneho fotoaparátu 15 000 
47 Mariana Janásková, Martin  na kúpu mechanického vozíka 30 000 

48 Obec Novosad  na ozvučenie amfiteátra a vybavenie technickým zariadením (kabeláž, zosilňovače, reproduktorové skrine, 
mixážny pult, prehrávač, mikrofónové stojany, mikrofóny) 100 000 

49 Obec Láb  na obnovu školského areálu (rekonštrukcia detského ihriska) 50 000 
50 Dana Bračoková, Kráľ. Chlmec  na náklady spojené s chodom domácnosti (lieky, strava) 5 000 
51 Slávka Dejczővá, Trnava  na rehabilitačný pobyt pre dcéru 20 000 
52 Emília Kollarčíková, Cífer na náklady spojené s liečbou (náklady na uhradenie pobytu pre sociálnu sestru - doprovod) 5 000 

53 Obec Stakčín  na dokončenie rekonštrukcie domu smútku (výmena okien, dverí, vonkajšie a vnútorné omietky, maľby, 
výmeny dlažby a obkladov) 150 000 

54 Obec Sukov, Čabiny na rekonštrukciu obecného rozhlasu, obecného verejného osvetlenia, prestavbu bývalej školy na dom smútku 100 000 
55 Peter Jambrikovič, Nitra  na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a liečbu syna vo Vysokých Tatrách 15 000 
56 Ján Molnár, Bratislava na náklady spojené s chodom domácnosti, školské potreby, ošatenie pre deti, stravu 15 000 
57 Obec Otročok  na dostavbu domu smútku 150 000 
58 Obec Kecerovský Lipovec  na výstavbu ústredného kúrenia v OÚ, verejný rozhlas, plastové okná a dvere 210 000 
59 Obec Trsťany,  Košice - okolie na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budovy OcÚ a požiarnej zbrojnice 100 000 

60 Zväz diabetikov Slovenska a detská 
organizácia Ruža, Ružomberok  na rekondično-liečebný pobyt pre cca 50 diabetikov v Tatranských Matliaroch 100 000 

61 Obec Podhorie  na projekt "Autobusová čakáreň" 100 000 
62 Obec Vieska  na opravu budovy MŠ (výmena okien, zateplenie budovy a premaľovanie fasády) 200 000 
63 Obec Častkovce  na riešenie havarijného stavu chodníkov v obci 500 000 
64 Obec Vyšná Jedľová, Svidník na dokončenie výstavby Domu smútku 150 000 

65 Obec Svetlice  na udržanie prevádzky sociálneho zariadenia - stravovacieho zariadenia pre dôchodcov a ZŤP občanov 
(prevádzkové náklady) 50 000 

66 Obec Veľké Dvorany  na výmenu okien v MŠ 500 000 
67 Obec Kráľovce  na zakúpenie počítačovej techniky pre internetovú klubovňu v obci 100 000 
68 Nadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša,   Šúrovce na 1. časť druhej etapy projektu "Deti a drogy" pod pracovným názvom "ABUZER" - roadshow 100 000 
69 Obec Ubľa  na dofinancovanie rekonštrukcie budovy OÚ 150 000 
70 Obec Nový Ruskov  na výstavbu šatní s tribúnou pre futbalistov 650 000 
71 MČ Košice - Poľov,  Košice na opravu kultúrneho domu 150 000 
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72 Obec Veľké Uherce  na opravu budovy domu smútku 150 000 
73 N.O. Europacolon,  Bratislava na celoslovenský vzdelávací projekt - europacolonTOUR Slovensko 2008 100 000 

74 ZO Slovenského zväzu telesne 
postihnutých,  Oščadnica na II. ročník benefičného koncertu "Od srdca k srdcu" 40 000 

75 Obec Ratkovské Bystré  na rekonštrukciu kultúrneho domu (oprava strechy, odizolovanie samotnej stavby) 100 000 
76 Obec Podbiel  na dokončenie výmeny okien na budove ZŠ (zakúpenie okien a dverí) 100 000 
77 Obec Nižná Voľa,  Lukavica na dokončenie výstavby Domu smútku 100 000 

78 OZ Iskierka,  Trnava na rehabilitačno-rekondičný pobyt pre deti s kombinovaným postihnutím (ubytovanie a strava pre deti a rodičov, 
ošetrovateľská asistencia, náklady na dopravu) 70 000 

79 Lucia Benková, Prievidza na kúpu invalidného vozíka 10 000 
80 Obec Lukovištia  na prípravu celonárodnej pietnej spomienky na básnika Ivana Kraska 50 000 

81 Nadácia Pro Humanitas,  Prešov na projekt "Rozvoj antidiskriminačných postojov a komunikačných zručností – výchovno-vzdelávací program 
pre odbornú verejnosť" 50 000 

82 Estera Šerešová, Panické Dravce  na náklady spojené s chodom domácnosti, náklady spojené s liečbou syna 20 000 
83 OZ Kaspian, Bratislava na činnosť a aktivity nízkoprahového programu KASPIAN pre deti a mládež z Petržalky 50 000 

84 Obec Malý Cetín  na prístavbu ku kultúrnemu domu - sociálnych zariadení, výmena krovu, strešnej krytiny, okien, dverí, podlahy, 
fasády 100 000 

85 Mesto Malacky  pre Mestské centrum kultúry na Projekt "Modernizáciou ku skvalitneniu služieb informačnej spoločnosti" 
(nákup techniky) 50 000 

86 Ivona Hrabovská, Timoradza  na náklady spojené s chodom domácnosti a na doplatenie auta na prevoz zdravotne postihnutých detí 10 000 
87 Aeroklub Košice na kúpu  bezpečnostných prístrojov MPAAD/ČR a VIRGIL/Belgicko 60 000 

88 Obec Rudník,  Jasov na opravu budovy a výmenu interiéru (výmena podlahovej krytiny, interiérových dverí, radiátorov a kuchynskej 
linky) 100 000 

89 Obec Krajné  na výmenu okien na OÚ, rekonštrukciu strešného plášťa, výmenu strešných žľabov a zvodov na budove 
zdravotného strediska 100 000 

90 Helena Valovicsová, Mužľa na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky, školské potreby 15 000 
91 Obec Lišov  na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu 100 000 
92 Obec Varechovce,  Havaj na dokončenie domu smútku (nákup chladiaceho zariadenia, stoličiek) 50 000 
93 Ružena Nagyová, Zbrojníky na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, rehabilitačné pomôcky pre vnuka 15 000 
94 Vasiľ Virgala,  Bardejov na kúpu stropného zdviháku 5 000 
95 Alžbeta Pažická, Kľak, Ostrý Grúň na náklady spojené s chodom domácnosti 5 000 
96 Obec Borša  na dokončenie rekonštrukcie chodníkov 200 000 
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97 Dagmar Horváthová, Michalovce na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu 10 000 
98 Vladimír Soľanka,  Prešov na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, obuv a náklady spojené so štúdiom dcéry na VŠ 46 000 

99 OZ Detský folklórny súbor Čečinka, 
Bratislava na zakúpenie krojového vybavenia  200 000 

100 Obec Brezov na dostavbu domu smútku 200 000 
101 Rímskokat. cirkev, Dolný Kubín na zlepšenie akustiky kostola Povýšenia sv. Kríža 300 000 
102 Obec Vyšný Kazimír  na dokončenie domu smútku   300 000 
103 Obec Kľak  na rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 200 000 

104 Spojená škola sv. Vincenta de Paul, 
Bratislava 

na realizáciu projektu: Pre skvalitnenie služieb a estetizáciu prostredia počas stravovania a aktivít vo voľnom 
čase žiakov a študentov (práce na realizácii výmeny podávacích okien, podlaha, výmena stoličiek, maliarske a 
natieračské práce, sociálne zariadenia - sanita) 

570 000 

105 DOMOVINA n. o., Domov soc. 
služieb, Žehra časť Hodkovce na rekonštrukciu starých priestorov na dielne pre klientov s mentálnym postihnutím 200 000 

106 TJ Rozvoj Pušovce - futbalový klub na rekonštrukciu budovy TJ - prístavbu sociálnych zariadení a spŕch 350 000 
107 Anastázia Ďurišinová, Bratislava na výdavky na domácnosť, lieky, zdravotné pomôcky, stravu 15 000 
108 Obec Kvačany, Bardejov na rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000 
109 Obec Kraľovany na opravu športovej budovy 300 000 

110 Odb. zväz pracovníkov školstva a vedy 
na Slovensku, Bratislava na Žiacku anketu o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na Slovensku "Zlatý Amos" 2007/2008 200 000 

111 Obec Klenovec  na 30. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností "Klenovská rontouka" 100 000 
112 Mesto Medzilaborce  na realizáciu 46. Festivalu kultúry a športu 200 000 
113 Eva Martinková, Tajov na výdavky spojené s reprezentáciou SR na Majstrovstvách Európy vo fitnes vo Veľkej Británii v apríli 2008 200 000 

114 Detský folklórny súbor Kremienok, 
Bratislava na nákup krojového vybavenia 200 000 

115 Čistý deň n. o., Galanta na realizáciu výmeny okien a častí dverí budovy resocializačného strediska Čistý deň n. o. 250 000 

116 Matica slovenská, Martin pre Slovákov v Zakarpatsku na Ukrajine: na kúpu osobného motorového vozidla, vytvorenie a vytlačenie 
ukrajinských štátnych učebníc v slovenskom jazyku, na preklad učebníc do slovenského jazyka 1 000 000 

117 Obec Jánovce  pre ZŠ 1.-4. ročníka, na výmenu vstupných dverí, okien a maľovanie priestorov ZŠ 300 000 
118 Vladislava Knapová, Trnava  na ošatenie pre deti a školské pomôcky 20 000 
119 Mária Gregušová, Blatné na ošatenie pre tri deti a chod domácnosti 20 000 

120 Obec Hlboké  na opravu strechy pamätnej izby J.M.Hurbana, na pokrytie nákladov osláv 165. výročia kodifikácie spisovnej 
slovenčiny 300 000 
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121 Obec Vislava, Chotča na rekonštrukciu budovy Domu kultúry vo Vislave 200 000 
122 Obec Pečeňany, Rybany na rekonštrukciu kabín TJ Družstevník a budov v športovom areáli 200 000 

123 TJ Spartak Kablo Bratislava, 
Volejbalový oddiel ženy II. liga na úhradu telocvične a nákup nových dresov 50 000 

124 Klub vojenskej histórie - CARPATHIA, 
Malacky 

na náklady spojené s organizáciou osláv 63. výročia oslobodenia Bratislavy s názvom "Oslobodenie Bratislavy 
1945" v priestoroch areálu Bratislavského hradu (zabezpečenie streliva do historických zbraní, pohonných hmôt 
do dobovej techniky) 

20 000 

125 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, 
Trenčianske Stankovce na opravu strechy bývalej evanjelickej školy 100 000 

126 Mesto Skalica na zateplenie pavilónu časť "B" Domova dôchodcov 300 000 

127 Pravoslávna cirkevná obec Hostovice, 
Nižná Jablonka na dokončenie výstavby pravoslávneho chrámu 220 000 

128 Mesto Liptovský Mikuláš na oslavy 4. výročia vstupu SR do Európskej únie a 160. výročie vyhlásenia prvého politického programu 
slovenských národovcov "Žiadostí slovenského národa" 300 000 

129 Martina Turnerová, Bratislava  na účasť dvojice hráčok plážového volejbalu na turnajoch svetovej série 2008 200 000 
130 OZ Zubačka, Tisovec na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektov v areáli starého Depa na železničnej stanici v Tisovci 300 000 

131 Obec Kečkovce  na zakúpenie chladiaceho boxu a ozvučenie, osvetlenie domu smútku, podlahy, výmenu okien a dverí a 
zariadenie interiéru 250 000 

132 Mesto Turzovka  na osvetlenie hokejbalového ihriska - športový areál Závodie a vybavenie bikrosového areálu v Turzovke  200 000 
133 Obec Láb  na rekonštrukciu sociálneho zariadenia MŠ (výmena umývadiel, vodovodných batérií, toaliet a radiátorov) 100 000 
134 Pavlína Masárová, Dolné Vestenice na náklady spojené s chodom domácnosti, strava, lieky 10 000 
135 Obec Hankovce na generálnu opravu požiarnej striekačky PS 12 100 000 
136 TJ KOVO Beluša na obnovu a rozvoj sociálneho vybavenia šatní TJ KOVO Beluša 200 000 
137 obec Hodejovec,  Jesenské na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 50 000 

138 Gréckokatolícka cirkev, farnosť 
Korunková, Kolbovce na izoláciu múrov na chráme sv. Demetera 30 000 

139 Obec Blažice na vybavenie domu smútku (chladnička, lavice, stôl, stoličky) 100 000 
140 Obec Hrabová Roztoka na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 100 000 
141 Obec Šmigovec na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 100 000 
142 Združ. zdrav. postihnutých, Bučany na príspevok do tomboly na Vavrinecký bál v auguste 10 000 

143 Obec Maškovce na rekonštrukciu kultúrneho domu (nové elektrické vedenie, oprava prepadávajúcej sa podlahy, oprava omietok, 
výmena okien a dverí, oprava vonkajšej fasády) 100 000 

144 Obec Hnojné na opravu budovy OÚ ( výmena okien, dverí ) 100 000 
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145 Obec Brezovec, Ubľa na rekonštrukciu a modernizáciu budovy OÚ ( nové omietky, maľby, výmena starých podláh, opravy vonkajších 
stien budovy) 100 000 

146 Obec Jalová  na opravu obecnej cestnej komunikácie 100 000 
147 Obec Dedačov na dokončenie výstavby Domu Nádeje 150 000 

148 Mesto Prešov pre ZŠ Šmeralova 25 na zorganizovanie záverečného výletu v Tatrách pre finalistov 2.ročníka celoslovenského 
fotoprojektu "Fotografia očami detí" 10 000 

149 Združenie na pomoc deťom a prírode, 
Nitra na stavebné úpravy na Centre pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach 100 000 

150 Obec Zlaté na rekonštrukciu podláh v kultúrno-spoločenskej časti budovy OÚ 100 000 

151 Obec Gribov, Bukovce na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ na vytvorenie internetovej miestnosti, rekonštrukciu budovy obecného 
úradu a sociálneho zariadenia 250 000 

152 Obec Strihovce, Šmigovec na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia   100 000 
153 Obec Dlhoňa, Kružľová na rekonštrukciu OÚ - oprava vonkajšej fasády 100 000 
154 Obec Havaj na rekonštrukciu OÚ a kultúrneho domu (výmena okien) 100 000 
155 Obec Frička na rekonštrukciu OÚ (modernizácia a rozšírenie priestorov o Klub mládeže) 150 000 
156 Obec Pruské na rekonštrukciu OÚ a stavebné práce 100 000 
157 Obec Staškovce,  Havaj na dokončenie rozostavanej stavby (prístavba spoločenskej sály k OÚ) 100 000 
158 Obec Stratená na celkovú obnovu rozvodov pitnej vody 150 000 

159 Združenie prevencie nelátkových 
závislostí NEZA, Trnava 

na nákup materiálneho vybavenia a kancelárskeho materiálu (napr. dataprojektor, TV, videokamera, nábytok, 
chladnička apod.) 50 000 

160 Mesto Michalovce na bezbariérovú úpravu bytového jadra v Dome dôchodcov, Hollého 9 200 000 
161 TJ SLÁVIA STU, Bratislava  na krytie nákladov na prenájom plavárne - tréningy pre akvabelky 150 000 

162 Obec Čata na rekonštrukciu a obnovu  vonkajšej fasády, výmena drevených okien a dverí za plastové na budove MŠ a na 
rekonštrukciu a obnovu kuchyne na ZŠ  300 000 

163 Obec Mokrý Háj na  výmenu okien na domove dôchodcov 100 000 
164 Obec Ňagov, Medzilaborce na komplexnú výmenu podlahy na budove MŠ 143 500 
165 Marián Bělúnek, Zborov na kúpu pohybového prístroja typu Motomed 50 000 

166 Ing. Magdaléna Červeňová, CSc., 
Bratislava na náklady spojené s liečbou dcéry v Egypte 40 000 

167 Obec Košariská  na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce a priľahlej infraštruktúry a 
priestorov okolo rodného domu gen. M. R. Štefánika 200 000 

168 Plavecký klub SLÁVIA STU,  ŠD J. 
Hronca, Bratislava  na krytie nákladov na prenájom plavárne  150 000 
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169 Obec Vyšný Skálnik, Hrachovo na výmenu poškodených okien kultúrneho domu - posledná etapa 130 000 
170 Obec Riečka,  Štrkovec  na zakúpenie stolov a stoličiek 50 000 

171 Nitriansky samosprávny kraj pre Krajskú knižnicu Karola Kmeťka, Samova 1 na vybudovanie bezbariérového prístupu do knižnice pre 
telesne postihnutých čitateľov 100 000 

172 Mgr. Beáta Pirová, Havaj  na kúpu mechanického vozíka Sopur Easy 160 50 000 
173 Obec Čajkov na rekonštrukciu havarijného stavu viacúčelovej budovy OÚ 200 000 
174 Obec Podlužany na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a OÚ (výmena okien a podláh) 100 000 
175 Obec Kružlov na zastrešenie a prestavbu pódia amfiteátra v obci a materiálnotechnické vybavenie súboru LIPKA 150 000 
176 Obec Medzibrodie nad Oravou na opravu MŠ (betónová deka na žumpu) 93 000 
177 Obec Pitelová, Trnavá Hora na výmenu okien na budove OÚ 100 000 
178 Obec Žakarovce na opravu MŠ (strecha a kúrenie) 100 000 
179 Obec Lomné na dokončenie prístupovej cesty k domu smútku  100 000 

180 Mesto Levoča na výdavky spojené s organizáciou 8. ročníka medzinárodného kultúrneho festivalu ,,Dni Majstra Pavla Levoča 
2008“ 100 000 

181 Hlavné mesto Bratislava pre ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3 na kúpu orffových hudobných nástrojov a ďalších učebných pomôcok 100 000 

182 OZ Športový klub telesne a zdravotne 
postihnutých, Hlohovec na paraolympijské hry 2008 - Peking (letenky, ubytovanie pre 4 osoby) 50 000 

183 Gabriela Magulová, Cífer na pokrytie školských výdavkov pre deti a chod domácnosti 15 000 

184 MČ Bratislava – Nové Mesto   pre Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23 na vybudovanie školskej multikultúrnej knižnice (zriadenie, 
vybavenie, nákup literatúry) 100 000 

185 Nitriansky samosprávny kraj 

pre SOU stavebné, Nábrežie mládeže 1 na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním 15. ročníka 
medzinárodnej súťaže „Murár 2008“ konanej 23. -25. apríla 2008 a vybavenie školy výpočtovou a 
videotechnikou 100 000 

186 Banskobystrický samosprávny kraj  Pre Spojenú školu, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota na úhradu nákladov podujatia “Spoločne v EÚ – Dni 
porozumenia“, organizovaného v dňoch 12- 16. mája 2008 v Rimavskej Sobote 100 000 

187 Slovenský olympijský výbor na propagáciu SR v zahraničí počas hier XXIX. Olympiády 2008 v Pekingu 500 000 
188 Klub kysuckého maratónu, Čadca na zabezpečenie 34. ročníka Kysuckého maratónu dňa 7.6.2008 100 000 
189 Katarína Kováčová, Jasová na náklady spojené s chodom domácnosti 5 000 
190 Jana Lešková, Košice na kúpu mechanického invalidného vozíka Quickie Neon 50 000 
191 Elena Folentová, Humenné na ošatenie pre deti   5 000 
192 Obec Komárany na asfaltovanie dvora novostavby domu smútku 150 000 
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193 Obec Malá Poľana  na výmenu okien na budove obecného úradu 100 000 
194 Obec Mudrovce na dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu 150 000 

195 OZ Stop fajčeniu ŠK Vrakuňa, 
Bratislava na podporu 3. ročníka projektu: Súťaž nefajčiarskych tried 2007/2008 20 000 

196 Obec Oravská Jasenica na dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu 150 000 
197 OZ Cykloturistický klub Podbiel   na vybudovanie a obnovenie cykloturistických trás, vybudovanie prístreškov 20 000 
198 Obec Černochov na obnovu budovy obecného úradu a kultúrneho domu 100 000 
199 Obec Lastovce na rekonštrukciu havarijného stavu strechy kultúrneho domu 150 000 
200 Obec Spišské Tomášovce na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 100 000 

201 Obec Kožuchovce na rekonštrukciu budovy obecného úradu - II. etapa (vybudovanie sociálneho zariadenia, rekonštrukcia a 
modernizácia sály, výmena okien na budove, oprava a natretie strešnej krytiny, ostatné súvisiace práce) 200 000 

202 Obec Vyšný Hrabovec na dokončenie rekonštrukcie budovy OcÚ a dostavbu spoločenskej sály 200 000 
203 OZ NAPS, Medzilaborce na IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008 100 000 
204 Obec Veľkrop, Stropkov na výmenu dlažby v spoločenskej sále kultúrno-správnej  budovy 100 000 

205 Obecný športový klub Švošov,  
Ľubochňa na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OŠK 30 000 

206 OZ Hájenka, Bratislava na kroje a krojové vybavenie   56 000 

207 OZ Rodič. spoločenstvo pri ZŠ škole 
sv. Vincenta Levice 

na refundáciu nákladov detského folklórneho súboru Radostník  spojených s účasťou  na  VI. medzinárodnom 
festivale škôl v Sannicandro Garganico v Taliansku s názvom ,,S Tekovským folklórom za hranice“ 100 000 

208 Obec Ostrý Grúň na zriadenie pamätnej izby  50 000 

209 Športový klub boxu Spartak,  
Komárno na výmenu 7 kusov okien a 3 kusov vchodových dverí za plastové v Športovej hale pre box  100 000 

210 Obec Pucov na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 250 000 
211 Obec Korunková,  Kolbovce na dokončenie výstavby domu smútku 150 000 
212 Obec Jakušovce,  Kolbovce na zakúpenie stolov, stoličiek do sály obecného úradu 50 000 
213 Obec Lúky  na ukončenie rekonštrukcie domu smútku 100 000 
214 Andrea Bieliková,  Vrbové na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu 5 000 
215 Albín Zhuri, Zvolen na kúpu invalidného vozíka GROOVE "M" 150 000 
216 OZ Pozdrav, Michalovce na zabezpečenie účasti družstva na medzinárodných športových podujatiach v Linzi na turnaji E.A.S.I-Cup 24 750 
217 Obec Dežerice na opravu a rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome 100 000 
218 Obec Dvorianky, Trebišov na dokončenie a vybavenie vnútorných priestorov Domu smútku (lavice, stojany na vence a kvety a iné) 100 000 
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219 Obec Brezany,  Žilina na rekonštrukciu budovy materskej školy (výmena okien a vchodových dverí) 100 000 
220 Obec Baňa,  Stropkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade 50 000 
221 Obec Ťapešovo  na opravu havarijného stavu futbalového ihriska 150 000 

222 Obec Stebnícka Huta na rekonštrukciu priestorov  kultúrnej miestnosti (vstupný priestor, výmena okien, dverí, podlahy, oprava 
omietky, materiálne vybavenie – stoly, stoličky) 100 000 

223 Obec Bystrá na zakúpenie počítačového vybavenia 30 000 

224 Nadácia Dubnícke Opálové Bane,  
Červenica - Dubník   na podporu projektu Opálový chodník - III. Etapa 50 000 

225 TJ FC OLYMP Gribov,  Bukovce na kúpu kosačky 50 000 

226 PaedDr. Eva Dienerová, Bratislava na vydanie knižnej publikácie "Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník základných 
škôl"  100 000 

227 Obec Pušovce na dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 105 000 
228 Obec Lužany pri Topli na výstavbu Domu nádeje (nákup stavebného materiálu a realizácia stavebných prác) 100 000 

229 Obec Raslavice na rekonštrukciu interiéru Domu kultúry (výmena stropného podhľadu a svietidiel, krytov radiátorov, oprava a 
výmena okien, obloženie sokla a medziokenných výplní) 100 000 

230 Obec Beňadikovce na dokončenie výstavby Domu Nádeje 100 000 

231 Obec Kamenica nad Hronom na zmenu dokončenej stavby – Dom Ľudových tradícií - časť architektúra (vonkajšia fasáda, výmena dverí a 
okien) 100 000 

232 Obec Chmeľová,  Becherov na výmenu zalomených priepustov a obecných zvádzačov vôd a výstavbu autobusovej zastávky 100 000 
233 Obec Runina na riešenie havarijného stavu budovy OÚ (výmena strechy a vonkajšej omietky) 100 000 

234 Obec Vojtovce,  Stropkov na obnovu kultúrneho domu - výmena elektrorozvádzača a vnútornej elektroinštalácie, zakúpenie stolov, 
stoličiek a svietidiel 100 000 

235 Anna Nováková,  Ostrý Grúň na náklady spojené s chodom domácnosti, lieky, kúpu vchodových dverí, výmenu okien, fasáda 20 000 
236 Obec Iliašovce na rekonštrukciu obecného rozhlasu   150 000 
237 Obec Šandal, Stropkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia obecného úradu 100 000 
238 Obec Cernina na výstavbu vyhliadkovej veže Makovica 100 000 
239 Obec Oľšavka, Bukovce na plynofikáciu budovy obecného úradu 100 000 
240 Obec Mlynárovce na výstavbu domu smútku 100 000 
241 Obec Leváre na rekonštrukciu strechy spoločenského domu 100 000 
242 Obec Mokrý Háj na výmenu okien na budove materskej školy 100 000 
243 Obec Breznička, Stropkov na rekonštrukciu priestorov kultúrno - správnej budovy 100 000 
244 Obec Dedinka na rekonštrukciu strechy budovy MŠ 100 000 
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245 Obec Tarnov, Rokytov na výmenu okien a vchodových dverí na kultúrno-správnej budove 100 000 

246 Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec na rekonštrukciu vnútorných rozvodov Základnej školy vo Vyšných Hágoch a rekonštrukciu detského ihriska vo 
Vyšných Hágoch 270 000 

247 Mesto Žarnovica  na  rekonštrukciu budovy pre šport a rekreačné účely v mestskom športovom areáli  300 000 

248 Obec Ptičie, Chlmec na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu (výmena okien a vstupných dverí, prekrytie vstupnej haly, 
oprava fasády celej budovy) 100 000 

249 Obec Okružná, Kapušany na výstavbu domu smútku 100 000 
250 Obec Vyšný Orlík  na rekonštrukciu sociálnych zariadení obecného úradu 100 000 
251 Obec Slanské Nové Mesto, Kalša na opravu a údržbu podlahy v Kultúrnom dome a dovybavenie interiéru  100 000 
252 Obec Záhor na opravu strechy materskej školy 200 000 
253 Obec Košické Olšany na úpravu povrchu športového ihriska 150 000 
254 Obec Rybky na rekonštrukciu Domu smútku 100 000 
255 Obec Zbudské Dlhé, Koškovce na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu 100 000 
256 Obec Uloža na rekonštrukciu budovy obecného úradu   100 000 
257 Obec Babie, Hanušovce nad Topľou na vybudovanie šport.centra v budove bývalej obecnej školy (oprava podlahy) 100 000 
258 Mesto Rožňava na dofinancovanie výstavby pamätníka P. J. Šafárika 200 000 
259 Obec Lúčka, Jablonov na opravu havarijného stavu strechy OÚ (výmena strešnej krytiny) 100 000 
260 Športový klub Supernova, Udavské,  na technické a bezpečnostné zabezpečenie medzinárodného športového podujatia SLOVAKMAN 2008 50 000 
261 Ján Siklienka ml., Nitra na zaplatenie nákladov na pobyt v Hospici pre ťažko chorú matku a nákladov na liečbu 24 000 

262 Školský športový klub, Bílikova 24, 
Bratislava na zakúpenie športového materiálu 50 000 

263 Obec Sedliacka Dubová na nákup pingpongových stolov, dresov, pingpongových sieťok 20 000 
264 TJ Sokol Pravotice  na náter strechy objektu TJ, oplotenie a výmenu okien 50 000 
265 Obec Kolbovce na zariadenie Domu smútku 100 000 
266 Obec Dobrá Niva na znovuzrodenie parkov v obci po živelných pohromách 100 000 

267 OZ Informačno-poradenské centrum 
mladých Brodno, Žilina na zakúpenie videoprojektora s príslušenstvom 25 000 

268 Trenčiansky samosprávny kraj pre Domov sociálnych služieb  Adamovské Kochanovce na kúpu elektrického varného kotla a elektrického 
zdvíhacieho lehátka 300 000 

269 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 
Lúčnica nad Žitavou 

na opravu kostola (odstránenie vlhkosti, nové sanačné omietky z vnútra i z vonku, výmena starej 
elektroinštalácie) 100 000 

270 Obec Rudlov na obnovu budovy MŠ 80 000 
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271 Obec Uhrovec na výstavbu oddychovo-ozdravovacej zóny 100 000 
272 Športový klub 98 Pruské na celoslov. majstrovstvá detí a dorastu v hokejbale ,, MAMUT CUP 2008“ 20 000 

273 Obec Košický Klečenov na dokončenie rekonštrukcie budovy Obecného úradu – úprava vonkajšej fasády s tepelnou izoláciou, 
odizolovanie budovy, vonkajšie úpravy  200 000 

274 Obec Ľubotín na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska 100 000 

275 Ľubomír Maľar, Kamenica nad 
Cirochou na opravu strechy 30 000 

276 Mesto Brezová pod Bradlom    na refundáciu nákladov vynaložených  na materiálno-technické a spoločenské zabezpečenie Spomienkovej 
slávnosti na Bradle pri príležitosti 89. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika 50 000 

277 Obec Zemplínske Hámre na riešenie havarijného stavu krytiny na objekte kultúrneho domu obce 100 000 

278 Pravoslávna cirkevná obec Michajlov, 
Snina 

na zabezpečenie dopravy (autobus) pre deti z okresu Snina na návštevu Bratislavy – NR SR a iných inštitúcií 
ústrednej štátnej správy  95 000 

279 Obec Jasenovce, Holčíkovce na prístavbu spoločenskej miestnosti pre mládež ku kultúrnemu domu 100 000 
280 Obec Dvorec na rekonštrukciu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia v budovách základnej školy a materskej školy 100 000 
281 Mesto Trnava pre MŠ Narcisová 2 na kúpu exteriérových preliezok pre detské ihrisko  50 000 
282 Obec Torysky na opravu strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu 100 000 
283 Obec Snakov, Malcov na zateplenie kultúrneho domu, výmenu okien a vchodových dverí 100 000 
284 Obec Šajdíkove Humence na výmenu okien a dverí na budove MŠ 200 000 

285 Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
Klub detí a mládeže, Spišská Nová Ves na zakúpenie Termo-akupresúrnych masážnych lôžok 82 500 

286 Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Bratislava na opravu strechy sídla Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 200 000 

287 OZ Detská komunita, Žilina na zriadenie rehabilitačnej miestnosti pre deti a dospelých s autizmom 100 000 
288 Obec Nižná Kamenica, Bidovce na opravu havarijného stavu sociálnych zariadení v MŠ 80 000 
289 Obec Turčianska Štiavnička na opravu Domu smútku 100 000 

290 
ZO nedoslýchavých Ilava, Zväz 
sluchovo postihnutých, Dubnica nad 
Váhom 

na realizáciu sociálnych rehabilitácií pre sluchovo postihnuté deti 50 000 

291 Ján Podhorec, Kysucké Nové Mesto  na opravu poškodenej elektrickej inštalácie, stravu, oblečenie, náklady na vykurovanie, školské potreby 30 000 
292 Obec Lúčka, Sabinov na dobudovanie požiarnej zbrojnice 100 000 
293 Obec Stretava na rekonštrukciu predškolského zariadenia 100 000 
294 Obec Veľká Franková na výstavbu domu smútku 100 000 
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295 Obec Nižný Orlík na zakúpenie katafalku a dokončenie prístup. cesty a dlažby do Domu smútku  100 000 
296 Obec Sklené na vybavenie detského ihriska 50 000 
297 Obec Prietrž na rekonštrukciu budovy jednotriednej školy 80 000 
298 MČ Košice - Staré Mesto na výmenu okien a dverí na budove miestneho úradu Košice - Staré Mesto  200 000 
299 Obec Lukavica na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu   100 000 
300 Obec Telgárt na rekonštrukciu ústredného kúrenia v kultúrnom dome 100 000 

301 Mesto Prešov pre PKO Prešov na náklady pre členov Detského folk. súboru Šarišanček na V. roč. medzinár. detského 
folklórneho festivalu v Side, Turecko (doprava) 50 000 

302 Obec Repejov na rekonštrukciu časti budovy obecného úradu na Dom nádeje 100 000 
303 Obec Mrázovce, Tokajík na rekonštrukciu kultúrno-správnej budovy 100 000 
304 Obec Nová Polhora, Kráľovce na výmenu okien na budove materskej školy 100 000 

305 Kongregácia Sestier Služobníc 
Nepoškvrnenej P. Márie v Prešove pre Cirkevnú materskú školu sestry Jozafáty, Ľutina na obnovu detského ihriska a prevádzkové náklady CMŠ 100 000 

306 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 2 na opravu zatekajúcej strechy na objekte školy, rekonštrukciu kotolne, úpravu interiérov učební a nákup 
hudobných nástrojov 200 000 

307 Obec Mokrá Lúka, Revúca na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu 250 000 
308 Aurélia Pethoová, Báhoň na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na bezbariérové a montáž schodiskovej plošiny pre imobilné osoby 80 000 
309 N Sport Zvolen  na majstrovstvá sveta školskej ligy v hokejbale 4. – 8. júna 2008 300 000 

310 Košický samosprávny kraj pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave na vyhotovenie pamätného plastického reliéfu 
"Rozprávkové dedičstvo" 140 000 

311 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
GRINAVA, Pezinok Grinava na zachovanie evanjelického kostola - kultúrnej pamiatky v miestnej časti Grinava 200 000 

312 Doc. Mgr.art. J. Sarvaš, Bratislava na vydanie knihy pod názvom Spoza kulís II 100 000 
313 Mesto Martin pre ZŠ s MŠ, Priehradná 11 na dostavbu školského ihriska pri ZŠ a MŠ 300 000 
314 Mesto Lučenec na náklady spojené s organizáciou 30. MS v parašutizme 2008 500 000 
315 Mesto Nové Mesto nad Váhom    Podpora projektu  ,,Nové Mesto nad Váhom vo fotografii“ 100 000 

316 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra - 
Dolné Krškany Obnova národnej kultúrnej pamiatky - kostola Panny Márie z pol. 13. storočia 230 000 

317 Košický samosprávny kraj pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na vybavenie učebne cudzích jazykov: školský 
nábytok, televízor, DVD, softvér apod. 150 000 

318 O.Z.  East Side Skates,  Košice na výstavbu 1. profesionálneho betónového skateparku na Slovensku 300 000 

319 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v 
Nitre na zakúpenie chrámového organu 200 000 
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320 Mesto Svidník  pre ZUŠ Komenského 807/27, Svidník na zakúpenie ľudových krojov, dievčenských a chlapčenských kožených 
čižiem pre žiakov ZUŠ 150 000 

321 Peter Jaroš, Bratislava na vydanie knihy „Samochod srdca“ 100 000 

322 Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím v SR na úhradu prevádzkových nákladov na rok 2008 590 000 

323 Dobrovoľná požiarna ochrana - okresný 
výbor, Topoľčany na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Celoštátna hra mladých hasičov PLAMEŇ 2008“  25 000 

324 Nadácia SPP, Bratislava na výstavbu multifunkčných ihrísk 86 700 000 
325 Dom Matice Slovenskej v Lučenci  na realizáciu pamätníka Sv. Cyrila a Metoda - Zalavár (Maďarská republika) 300 000 

326 Slov. zväz telesne postihnutých 
športovcov, Bratislava na úhradu nákladov spojených s Majstrovstvami sveta vo volejbale telesne postihnutých športovcov v Handlovej 300 000 

327 Obec Veľká Hradná  na opravu strechy na kabínach v športovom areáli Veľká Hradná 270 000 

328 Parašutistický klub Slovenského 
národného aeroklubu, Dolný Hričov 

na náklady štátnej parašutistickej reprezentácie SR v skupinovej akrobacii 4-členných družstiev FASTFLY 
Team spojené s účasťou na tohtoročných súťažiach 100 000 

329 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 
Prievidza na dobudovanie "Náučného lesníckeho chodníka Duchonka - Kulháň" 200 000 

330 Obec Tureň výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
331 Obec Blatné výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
332 Obec Suchá nad Parnou výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
333 Obec Zavar výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
334 Obec Lehnice výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
335 Obec Maňa výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
336 Obec Veľké Kosihy výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
337 Mesto Šaľa výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
338 Obec Prašice  výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
339 Obec Liptovská Lúžna výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
340 Obec Dúbrava výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
341 Obec Horná Lehota výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
342 Obec Breza výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
343 Obec Vyšná Boca výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
344 Obec Podtureň výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
345 Mesto Medzev výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
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346 Obec Trstené pri Hornáde výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
347 Obec Zemplínska Nová Ves            výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
348 Obec Veľké Raškovce výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
349 Obec Tužina výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
350 Obec Svätý Anton výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
351 Obec Boľkovce výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
352 Obec Bystrička výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
353 Obec Vyšný Orlík  výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
354 Mesto Michalovce výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 
355 Mesto Galanta výstavba viacúčelového ihriska 1 200 000 

356 Zväz slovenských fotografov, 
Ružomberok  na náklady spojené s usporiadaním 29. svetového kongresu FIAP 21.-30.8.2008 300 000 

357 Obec Kračúnovce, Giraltovce na rekonštrukciu budovy MŠ - výmena okien 250 000 
358 Obec Opiná, Kecerovce na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 139 000 

359 Eva Martinková, Tajov na výdavky spojené s reprezentáciou SR na Majstrovstvách sveta vo fitnes v Poľsku 15. novembra 2008 a na 
Majstrovstvách sveta profesionálov v Litve - Vilnius 22. novembra 2008 300 000 

360 Slovenský zväz bobistov, Bratislava na letnú prípravu športovcov 300 000 
361 Obec Prašice  na opravu komunikácie medzi obcami Prašice a Tvrdomestice 500 000 

362 Aeroklub Dubnica nad Váhom, Letisko 
Slávnica 

na zabezpečenie záchranných prostriedkov (padákového vybavenia), záznamových zariadení pre záznam 
súťažných letov vrátane softvérového vybavenia, dovybavenie lietadla navigačnými prostriedkami a nákup 
leteckého paliva 

200 000 

363 Obec Bánov na opravu palubnej podlahy v telocvični športového areálu 400 000 

364 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové 
Mesto nad Váhom na výmenu ústredného kúrenia a výmenu okien v budove fary - "Prepoštský palác", národná kultúrna pamiatka 300 000 

365 Automotoklub Plochá dráha Žarnovica  na organizačné výdavky 45. ročníka medzinárodných pretekov na plochej dráhe o Zlatú prilbu SNP 250 000 
366 Ivan Kucharík, Banská Bystrica na prevoz dcéry Lenky Kucharíkovej z Taipei do SR - vážny zdravotný stav 1 449 541,22 
367 Obec Moravský Svätý Ján na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
368 Obec Lakšárska Nová Ves na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
369 Obec Jelšovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
370 Obec Branč na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
371 Obec Podhorany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
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372 Mesto Želiezovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
373 Obec Sebedražie na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
374 Obec Ladce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
375 Obec Skalka nad Váhom na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
376 Mesto Považská Bystrica na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
377 Obec Jablonové na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
378 Obec Rosina na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
379 Obec Radôstka na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
380 Obec Oščadnica na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
381 Obec Dražkovce  na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
382 Obec Pucov na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
383 Obec Beňadovo na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
384 Obec Vavrečka na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
385 Obec Štiavnička na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
386 Obec Kolbovce na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
387 Obec Borša 076 32 na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
388 Obec Jakubovany na výstavbu viacúčelového ihriska 1 200 000 
389 Obec Bacúch, Beňuš na kúpu 2 ks invalidných elektrických vozíkov 200 000 
390 Marián Bejdák, Budmerice na náklady spojené so štúdiom na vysokej škole 30 000 
391 Obec Šintava na náklady spojené so zabezpečením osláv 50. výročia vzniku ZŠ a MŠ Šintava s prijatím čestného názvu 100 000 

392 Obec Dohňany na rekonštrukciu a modernizáciu budovy obecného úradu (drobné stavebné úpravy priestorov, oprava strechy, 
výmena okien a dverí) 300 000 

393 PhDr. Pavel Dvořák, Budmerice na vydanie Kostnickej kroniky Ulricha z Richentalu 200 000 
394 FC Horses, Šúrovce na organizovanie osláv a zabezpečenie turnajového zápasu pri príležitosti 80. výročia založenia klubu 30 000 

395 Obec Dražkovce  na rekonštrukciu materskej školy (oprava strechy, vodovodného potrubia, výmena okien, elektroinštalácie a 
kotla na pevné palivo) 200 000 

396 Obec Pavlice  na výmenu okien a dverí na budove ZŠ 200 000 
397 ŠK Trnava - Modranka  na nákup športových potrieb a výstroje a na činnosť mládežníckych družstiev 100 000 
398 Obec Tokajík  na rekonštrukciu a opravu strechy obecného úradu a múzea 150 000 
399 Obec Miezgovce  na dostavbu viacúčelového ihriska 150 000 
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400 František a Zuzana Stoklasová, 
Bratislava na kúpu motorového vozidla 80 000 

401 Obec Voderady  na podporu športu (vybavenie posilňovne - náradie) 100 000 
402 Obec Kvakovce  na opravu strechy na budove predškolského a školského zariadenia 150 000 
403 Obec Sedliacka Dubová na výmenu okien na budove OÚ 100 000 

404 Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lazy 
pod Makytou  na opravu a náter fasády kostola (omietková zmes, lešenie) 100 000 

405 Obec Lysá pod Makytou  na vybudovanie turisticko-oddychovej zóny 150 000 

406 Obec Rišňovce  na podporu kultúrno-spoločenskej akcie "Galakoncert tamburášskej hudby" (honoráre hudobníkov, doprava, 
propagačný materiál, ozvučenie) 50 000 

407 Mesto Hlohovec 1 na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v športovej hale 150 000 
408 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hlinné, na opravu fasády Chrámu nanebovzatia Panny Márie 150 000 
409 Obec Belá  na rekonštrukciu bývalej ZŠ na Dom kultúry (výmena okien a dverí, vonkajšia fasáda) 200 000 
410 Obec Oľka  na opravu budovy obecného úradu (výmena okien a vonkajšia fasáda) 200 000 
411 Mesto Gbely  na zvýšenie kvality života seniorov v Dome pokojnej staroby II - prekrytie terasy 100 000 
412 OZ Mest.centrum Klbko, Bratislava na výmenu okien v Materskom centre Klbko 199 969 

413 Mesto Humenné  pre ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, na elektronizáciu a revitalizáciu zariadenia školského stravovania za 
účelom skvalitnenia a zabezpečenia zdravého stravovania  150 000 

414 Obec Nižná Jablonka  na vybudovanie Domu nádeje 150 000 

415 Regionálne združenie právo na lepší 
život, Humenné na realizáciu projektu „Rozoznaj varovné signály – prevencia drogových a iných závislostí“ 70 000 

416 Pravoslávna cirkevná obec Michajlov, 
Snina na organizovanie detského tábora pre chudobné deti 100 000 

417 Obec Chmiňany  na riešenie havarijnej situácie - zosuv svahu 100 000 

418 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Okresná rada Bánovce nad Bebravou  

na 4. ročník "Deň SZZP" - náklady na občerstvenie, nákup odmien pre súťažiacich, zabezpečenie dopravy pre 
účastníkov, náklady spojené s jazdou na koni 20 000 

419 Nadácia Konštantína Filozofa,  Nitra na organizačné zabezpečenie opery Krútňava pri príležitosti osláv Dňa vyhlásenia Ústavy SR 200 000 
420 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Havaj na výmenu okien a dverí 150 000 
421 Mária Blahová, Vištuk na rekonštrukciu kúpeľne a WC 50 000 
422 Margaréta Pethőová, Báhoň na signalizačné zariadenie BELLMANN VISIT 19 250 
423 Technik Akademik, Trnava na podporu projektu EUROFOLKLÓR 100 000 

424 Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Abrahám na opravu interiéru kostola 100 000 
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425 Obec Kašov  na plynofikáciu budovy miestnych potravín 100 000 

426 Slovenská tanečná organizácia disciplín 
IDO, Bratislava na Majstrovstvá sveta a Európy MARTICOCUP 2008 (osvetlenie, ozvučenie a prenájom haly) 100 000 

427 OZ AHK HO-BI, Bratislava na prenájom zimného štadiónu 50 000 
428 Obec Jasenová, Dolný Kubín na rekonštrukciu obecného námestia 200 000 

429 Sclerosis Multiplex Klub Roska, 
Tornaľa na kúpu notebooku + príslušenstvo 20 500 

430 AŠK Inter Bratislava na opravu havarijného stavu strechy na objekte tenisovej haly Tenisového klubu Inter Bratislava 150 000 
431 Obec Chudá Lehota  na opravu budovy domu smútku 150 000 
432 Obec Slatina nad Bebravou  na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome 150 000 
433 Obec Brezolupy  na výmenu okien a dverí na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu 150 000 
434 Obec Velušovce  na podporu projektu "Premena zvonice na anjela s hodinami a zvonkohrou" 200 000 
435 Anna Vrtelová, Diviaky nad Nitricou na vypracovanie znaleckého posudku  rodinného domu v súvislosti s výbuchom VOP v Novákoch 15 000 

436 Zuzana a Ondriš Tirindoví, Bánovce 
nad Bebravou na chod domácnosti 15 000 

437 Ľubomíra Janigová, Plaveč na chod domácnosti 20 000 
438 Nadácia M. R.Štefánika, Bratislava na znovupostavenie pamätníka M. R. Štefánika 8 000 000 
439 Obec Prochot  na dostavbu Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov Jasienka 150 000 
440 Obec Studenec, Spišské Podhradie na kúpu štiepkovača 50 000 

441 Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Stropkov na obnovu kostolnej veže 100 000 

442 Obec Blesovce  na opravu strechy viacúčelovej budovy 200 000 

443 OZ Zachovanie pamiatky Jura Hronca, 
Gočovo na dokončenie rekonštrukcie rodného domu Jura Hronca a dotvorenie stálej múzejnej expozície 100 000 

444 Obec Diviacka Nová Ves   na opravu spoločenskej budovy (strecha, stropu, vonkajšia a vnútorná fasáda a elektroinštalácia) 200 000 

445 Obec Horovce  na 25. ročník Silvestrovského behu pod názvom "Horovská desiatka" (výroba účastníckych tričiek, vlajok, 
vecných a finančných cien) 50 000 

446 Spišská katolícka charita, Spišská Nová 
Ves 

pre Špeciálnu základnú školu, Praktickú školu Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11 na kúpu 
školského autobusu Charitas, slúžiaceho pre dopravu  detí a mládeže s mentálnym postihnutím do školy a zo 
školy  

100 000 

447 Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Nanebovzatia P. Márie, Sečovce na opravu kostola (strecha, kúrenie a ozvučenie) 100 000 

448 MČ Karlova Ves pre Základnú školu, Karloveská 61 na rekonštrukciu školskej knižnice 100 000 
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449 Obec Orešany na rekonštrukciu verejného osvetlenia   300 000 

450 Mládežnícky Basketbalový klub, 
Pezinok na rozvoj dievčenského basketbalu 150 000 

451 Anna Nemečková, Zlaté Moravce na nákup dreva na kúrenie 10 000 
452 Iveta Lauková, Dolný Kubín na  plienky, doplnkovú výživu, vitamíny, kúpeľnú liečbu pre dcéru 15 000 
453 Jarmila Markusová, Valaská na plienky a lieky pre imobilného syna 10 000 
454 OZ Erudio, Bratislava na podporu projektu "Jazdy zručnosti" 150 000 
455 Stanislav Žigmund, Trnava na náklady pre syna (vyplatenie internátu, kúpa pomôcok) 15 000 
456 OZ Nostra Patria, Žiar nad Hronom na projekt "Slnečná jeseň života" 200 000 

457 Miestny odbor Matice slovenskej 
Košice 

na vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule z príležitosti 90. výročia oslobodenia Košíc spod maďarskej správy a 
ich oficiálneho pripojenia k ČSR 50 000 

458 Klub generálov Slov. republiky na vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule    50 000 
 spolu poskytnuté na základe zmlúv   209 512 010 

459 MŠ SR pre Právnickú fakultu UK Bratislava na zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 4. – 6. marca 2008 s 
názvom „Úloha práva v procese menovej sukcesie“ 100 000 

460 MZ SR 
pre Kliniku detskej neurológie v DFNsP, Limbová 1, Bratislava na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia (lôžko 
pre intenzívnu starostlivosť, mechanicky polohovateľné postele, monitor na sledovanie vitálnych funkcií, pulzný 
oximeter, pumpy na podávanie infúznych roztokov a príslušenstvo) 

400 000 

461 MŠ SR pre Spojenú školu, Metodova 2,  Bratislava 100 000 

462 MŠ SR 

pre Prírodovedeckú fakultu UK v BA - Katedru humánnej geografie a demogeografie na návštevu inštitúcií 
verejnej správy v európskej metropole Rím - pedagogický projekt - podpora vzdelávacieho projektu zameraného 
na oboznamovanie sa s európskymi a svetovými inštitúciami v metropolách Európy - dopravné náklady na 
návštevu Ríma - súčasť výuky VS, Finalizácia a vydanie monografie Mikroregióny SR 

200 000 

463 Úrad vlády SR dispofond - faktúra za  ceny PVL odovzdávaných pri príležitosti ocenenia najlepších športovcov SR za rok 2007 430 046 
464 Úrad vlády SR Konferencia "Ženy v koncentračnom tábore Ravensbruck" 100 000 
465 MK SR na medzinárodnú konferenciu vypálených obcí Slovenska: Martyrys Towns Slovakia 150 000 

466 MŠ SR pre Právnickú fakultu UK Bratislava na organizáciu medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov pod názvom "Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008" 50 000 

467 MZ SR pre Detskú dermatovenerologickú kliniku LF UK a DFNsP, Limbová 1,   Bratislava na kúpu UV žiariča 
"TECIMA" 200 000 

468 MK SR pre Národné osvetové centrum, Bratislava na zabezpečenie prípravy a realizácie programov 54.ročníka 
Folklórneho festivalu Východná 2008 250 000 

469 SAV BA pre Slovenskú akadémiu vied na medzinárodnú konferenciu "ADVANCES IN CARDIOVASCULAR 
RESEARCH: FROM GENES AND MOLECULES TO CLINICAL APPLICATION" 150 000 
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470 MPSVaR pre Detský domov Hostovice na zakúpenie 9-miestneho motorového vozidla 200 000 
471 MK SR pre Múzeum SNP, Banská Bystrica na technické zabezpečenie a propagačné materiály k výročiu SNP 150 000 
472 MZ SR pre Detskú ozdravovňu Kremnické bane, Kremnica na vybudovanie plynovej prípojky a opravu strechy 100 000 

473 SAV BA pre Ústav politických vied na vydanie publikácie s názvom Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918. Slovenská 
sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu 108 000 

474 SAV BA na náklady spojené so štvrtým ročníkom "Dni Milana Hodžu" 27. - 29. júna 2008 v Sučanoch a 4. - 6. júla 2008 
v Martine 140 000 

475 Úrad vlády SR odmeny olympionikom 900 000 

476 SAV BA pre Ekonomický ústav na refundáciu nákladov spojených s ukončením a zverejnením Dlhodobej vízie rozvoja 
slovenskej spoločnosti (vydanie publikácie, preklad zhrnutia do AJ a náklady na vydanie) 213 533 

477 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na pokračovanie rekonštrukčných prác na novo pridelenej budove pre 21. školu s vyučovacím jazykom 
slovenským a Slovenské kultúrne centrum v Užhorode 500 000 

478 Úrad vlády SR na úhradu faktúry za ceny PVL odovzdávané 30. septembra 2008 pri príležitosti ocenenia úspešných 
slovenských paralympionikov, reprezentantov Slovenska na XIII. letných paralympijských hrách v Pekingu 98 871 

479 Úrad vlády SR na úhradu faktúry za ceny PVL odovzdávané pri príležitosti ocenenia úspešných slovenských olympionikov, 
reprezentantov Slovenska na XIII. letných olympijských hrách v Pekingu 145 165 

480 Úrad vlády SR na finančné dorovnanie odmien športovcom (Slovenského paralympijského výboru) za dosiahnuté výsledky na 
XIII. Paralympijských hrách v Pekingu 2008 (vládny materiál č. 22934/2008 z rokovania vlády SR 1.10.2008) 1 250 000 

481 MŠ SR na hardwarové a softwarové dovybavenie k prístroju BIO FEEDBACK 60 000 
482 MŠ SR pre Odborné učilište v Snine na vybudovanie Altánku alternatívneho vzdelávania Viktória 100 000 
483 Úrad vlády SR - Správa zariadení na financovanie akcie "Výmena okien a obnova fasády" na historickej budove Úradu vlády SR 7 000 000 

 Rozpočtovým opatrením  13 095 615 
 s p o l u  222 607 625 
 Schválený rozpočet na rok 2008 150 000 000 
 zvýšenie rozpočtu na ihriská (presun z iného programu) 57 600 000 
 zvýšenie na osadenie pamätných tabúľ (presun z iného programu) 100 000 
 účelové - na sochu M. R. Štefánika 8 000 000 
 účelové - na "výmenu okien na historickej budove ÚV SR" 7 000 000 
 Upravený rozpočet 2008 222 700 000 
 Čerpanie 222 607 625 
 nevyčerpané 92 375 
 Zdroj: Úrad vlády SR  
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3.3. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 

Na zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie bola v kapitole Všeobecná pokladničná správa vytvorená rezerva na 

prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v sume 6 223,9 mil. Sk. Rezerva bola 

určená na administrovanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych 

fondov, odvodov Európskej únii a predvstupových fondov, konkrétne na kurzové rozdiely, na 

odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie, nezrovnalosti, rýchlejšiu realizáciu a väčší 

počet projektov, zefektívnenie systému finančného riadenia fondov Európskej únie a iných 

finančných nástrojov, doplatenie ostatných priamych platieb a zmeny v dôsledku upravenia 

alokácie na priame platby, na bankové poplatky za vedenie účtov a daň z úrokov. 

Celková výška prostriedkov na zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov 

Európskej únie a na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie v roku 2008 bola  

7 471,8 mil. Sk po úprave o prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 1 247,9 mil. Sk 

v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prehľad o rozpočtovaných prostriedkoch a ich použití poskytuje tabuľka (v mil. Sk): 

 

  
Skutočnosť 

2007 
Rozpočet 2008 Skutočnosť 

2008 
Plnenie v 

% 
Rozdiel 

2008-2007 
Index 

2008/2007 Schválený Upravený 
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-1 7=4/1*100 

Rezerva spolu 709,9 6 223,9 104,0 57,8 55,6 -652,1 8,1

 Zdroj: MF SR 

 Podľa účelu boli finančné prostriedky v rámci rezervy čerpané na kurzové rozdiely 

v sume 37,4 mil. Sk, 12,3 mil. Sk na daň z úrokov, 8,0 mil. Sk na predplatenie finančných 

prostriedkov ES zo štátneho rozpočtu na projekt ISPA/KF Modernizácia teplárne Žilina a 0,1 

mil. Sk na bankové poplatky a nezrovnalosti. Rozpočtovým opatrením bolo umožnené použiť 

finančné prostriedky vo výške 89,2 mil. Sk na zefektívnenie systému finančného riadenia 

fondov EÚ a iných finančných nástrojov, z toho v rezorte pôdohospodárstva v sume 50,0 mil. 

Sk, na doplatenie ostatných priamych platieb v sume 74,5 mil. Sk a 4,8 mil. Sk na 

financovanie aktivít, súvisiacich s finančným riadením štrukturálnych fondov.  

 Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu roku 2008 boli v zmysle § 8 zákona č. 

523/2004 Z. z. koncom roka 2008 viazané s tým, že v roku 2009 bude povolené prekročenie 

limitu výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 
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4. Štátne aktíva a pasíva 

4.1. Majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových organizácií 

V tejto časti je hodnotená majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových 

organizácií na základe údajov z agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát 

zostavených k 31.12.2008. Vzhľadom na zmeny v legislatíve upravujúcej postupy účtovania1 

a štruktúru účtovných výkazov2 pre rozpočtové organizácie od 1.1.2008, uvedené údaje 

prezentujú aktíva a pasíva v novej štruktúre bez porovnania predchádzajúceho obdobia. 

Porovnanie je možné urobiť na základe agregovaných hodnôt aktív a pasív v rámci 

dokumentov záverečného účtu za rok 2007 a 2008. 

Majetok štátnych rozpočtových organizácií vykázaný v aktívach agregovanej súvahy 

týchto organizácií dosiahol k 31.12.2008 celkovú hodnotu 1 004 947,7 mil. Sk. Uvedená 

hodnota majetku bola krytá v pasívach vlastnými a cudzími zdrojmi v tomto základnom 

druhovom členení (v mil. Sk): 

AKTÍVA Stav 31.12.2008 

A. Neobežný majetok 

v tom: 

291 187,1 

dlhodobý nehmotný majetok 8 329,5 

dlhodobý hmotný majetok 116 896,4 

dlhodobý finančný majetok 165 961,2 

B. Obežný majetok 

v tom: 

702 732,8 

zásoby 58 407,4 

zúčtovanie transferov medzi subjektami VS 380 748,9 

pohľadávky 130 399,6 

finančný majetok  117 434,2 

poskytnuté návratné finančné výpomoci 15 742,7 

C. Časové rozlíšenie 11 027,8 

Aktíva celkom 2008 1 004 947,7 

Aktíva celkom 2007 604 260,0 

                                                 
1 Opatrenie MF SR z 8 augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 
a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
2 Opatrenie MFSR z 5 decembra 2007 č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania 
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov 
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P A S Í V A Stav 31.12.2008 

A. Vlastné imanie 

v tom: 

-181 064,0 

oceňovacie rozdiely 231,6 

fondy 87,3 

výsledok hospodárenia -181 382,9 

B. Záväzky: 

v tom: 

1 164 897,2 

rezervy 15 269,7 

zúčtovanie transferov medzi subjektami VS  364 971,5 

dlhodobé záväzky 507 659,7 

krátkodobé záväzky 215 107,6 

bankové úvery a výpomoci 61 888,7 

C. Časové rozlíšenie 21 114,5 

Pasíva  celkom 2008 1 004 947,7 

Pasíva celkom 2007 604 260,0 

           Zdroj: MF SR 

 

Celkové aktíva štátnych rozpočtových organizácií vzrástli oproti roku 2007 

o 400 687,7 mil. Sk.  

Dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 1 170,8 mil. Sk najmä v položke softvér 

a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.  

Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 2 573,2 mil. Sk a bol spôsobený najmä 

prírastkom v dopravných prostriedkoch a obstaraní dlhodobého hmotného majetku.  

Významnou položkou majetku, ktorá sa podieľala na celkovom prírastku aktív v roku 

2008 bol dlhodobý finančný majetok, z toho nárast hodnoty podielových cenných papierov 

a podielov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu o viac ako 17 000,0 mil. 

Sk. Podrobnejší prehľad majetkových účastí štátnych rozpočtových organizácií v obchodných 

spoločnostiach je uvedený v časti štátnych finančných aktív záverečného účtu. 

 

V rámci obežného majetku v porovnaní s rokom 2007 došlo k zníženiu zásob, 

pohľadávok, finančného majetku aj poskytnutých návratných finančných výpomocí 

a k zvýšeniu hodnoty časového rozlíšenia a k vykázaniu novej položky zúčtovanie transferov 

medzi subjektmi VS. Celková zmena obežných aktív znamenala prírastok vo výške 368 832,9 

mil. Sk. 
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Najvýznamnejšou položkou tvoriacou nárast obežných aktív (v rovnakej výške aj na 

pasív) je zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške 380 748,9 mil. Sk. 

Táto položka aktív predstavuje v účtovníctve zaúčtované a vykázané transakcie vyplývajúce 

z čerpania kapitálových prostriedkov štátnymi rozpočtovými organizáciami a z poskytnutých 

bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu štátnym príspevkovým organizáciám 

prostredníctvom kapitol štátneho rozpočtu ako zriaďovateľov týchto organizácií. 

V nasledujúcich rokoch budú zúčtovacie vzťahy predmetom účtovnej konsolidácie, s cieľom 

zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu 

a celej ústrednej správy. 

Zásoby štátnych rozpočtových organizácií sa znížili o 5 449,9 mil. Sk, z toho materiál 

na sklade sa znížil o 3 183,7 mil. Sk, tovar sa znížil o 2 255,8 ostatné druhy zásob sa znížili 

o 10,4 mil. Sk. 

Pohľadávky sa znížili o 4 373,6 mil. Sk z toho pohľadávky voči odberateľom sa znížili 

o 391,2 mil. Sk, pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov klesli o 5 317,5 mil. Sk, 

zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami kleslo o 1 382,7, ostatné pohľadávky klesli 

o 1 947,2 mil. Sk. Pokles týchto pohľadávok bol kompenzovaný zvýšením pohľadávok 

z daňových a colných rozpočtových príjmov vo výške 319,6 mil. Sk a zvýšením iných 

pohľadávok o 4 479,9 mil. Sk.  

Krátkodobý finančný majetok sa oproti roku 2007 znížil o 1 563,9 mil. Sk. Dôvodom 

zníženia finančného majetku bol pokles finančných prostriedkov na bežných účtoch 

a krátkodobých cenných papierov. 

 Poskytnuté návratné finančné výpomoci klesli v kapitole VPS a Štátny dlh o 518,3 

mil. Sk. Z toho poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom verejnej správy sa zvýšili 

o 103,3 mil. Sk poskytnutím výpomoci Bratislavskému samosprávnemu kraju vo výške 145,0 

mil. Sk, ktoré bolo kompenzované znížením výpomoci mestu Košice o 41,7 mil. Sk.  

Návratné finančné výpomoci poskytnuté podnikateľským subjektom sa znížili o 621,6 mil. Sk 

z dôvodu prijatia splátky od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. 

 Časové rozlíšenie na strane aktív predstavujú najmä náklady budúcich období. Sú to 

uskutočnené výdavky bežného obdobia, ktoré sa viažu k nákladom budúcich období. 

Významný nárast v hodnote časového rozlíšenia oproti roku 2007 ovplyvnila zmena metodiky 

účtovania od roku 2008, od kedy štátne rozpočtové organizácie časovo rozlišujú výdavky 

a náklady a takisto výnosy a príjmy. Podstatnú časť nákladov budúcich období tvorí zaplatené 

poistné, príspevky, členské, dopredu uhradené služby ako nájomné, servisné služby 

a podobne.  



 97

 Celkové pasíva štátnych rozpočtových organizácií zaznamenali k 31.12.2008 zhodne 

s aktívami zvýšenie o 400 687,7 mil. Sk. Vlastné imanie (do roku 2008 vlastné zdroje krytia 

majetku) dosiahlo k 31.12.2008 hodnotu -181 064,0 mil. Sk z čoho boli oceňovacie rozdiely 

vo výške 231,6 mil. Sk, fondy vo výške 87,3 mil. Sk a výsledok hospodárenia v hodnote         

-181 382,9 mil. Sk.   

 Záväzky sa zvýšili o 452 145,9 mil. Sk z čoho najväčší podiel tvorili už pri aktívach 

spomenuté zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške 364 971,5 mil. 

Sk. Na strane pasív predstavuje zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy 

čerpané kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu u rozpočtových organizácií a prijaté bežné 

a kapitálové transfery u príspevkových organizácií, ktoré im boli poskytnuté jednotlivými 

kapitolami štátneho rozpočtu.  

 Ďalšie významné zvýšenie oproti roku 2007 zaznamenali rezervy. Štátne rozpočtové 

organizácie účtujú o rezervách od roku 2008, a to nie len v podnikateľskej činnosti, ale aj 

v hlavnej činnosti členené na zákonné a ostatné rezervy. K 31.12.2008 boli rezervy vykázané 

vo výške 15 269,7 mil. Sk z toho zákonné vo výške 1 553,2 mil. Sk a ostatné vo výške 

13 716,5 mil. Sk. Rezervy boli tvorené najmä na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia, prebiehajúce súdne spory a ostatné záväzky, ktorých 

časové vymedzenie alebo výška nie je istá.  

 Dlhodobé záväzky sa znížili o 23 391,1 mil. Sk, avšak krátkodobé záväzky 

zaznamenali zvýšenie o 33 445,0 mil. Sk najmä z dôvodu zúčtovacieho vzťahu s Európskymi 

spoločenstvami pri prijímaní prostriedkov z rozpočtu EÚ. Dlhodobé záväzky predstavujú 

najmä vydané dlhopisy dlhodobé vo výške 491 645,8 mil. Sk.  

 Bankové úvery a výpomoci vo výške 61 888,7 mil. Sk tvoria čerpané úvery zo 

zahraničia vo výške 18 351,6 mil. Sk, vydané dlhopisy krátkodobé (štátne pokladničné 

poukážky) vo výške 22 323,4 mil. Sk a vykázaný bilančný účet vo výške 21 213,7 mil. Sk.  

 Časové rozlíšenie na strane pasív vo výške 21 114,5 mil. Sk predstavujú najmä výnosy 

budúcich období vo výške 14 036,2 mil. Sk, sú to príjmy účtované v roku 2008, ktoré sa 

týkajú výnosov budúcich období. Výdavky budúcich období vo výške 7 078,3 mil. Sk sú 

vykázané časovo rozlíšené náklady bežného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov budúcich 

období. 
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Výkaz ziskov a strát obsahuje agregované náklady, výnosy a výsledok hospodárenia 

štátnych rozpočtových organizácií, v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť. V rámci tejto 

časti sú prezentované významovo najobjemnejšie položky nákladov a výnosov s vplyvom na 

majetkovú a finančnú pozíciu štátnych rozpočtových organizácií. Keďže výkaz ziskov a strát 

štátnych rozpočtových organizácií nebol v predchádzajúcich obdobiach v záverečnom účte 

komentovaný, a zmenou štruktúry samotného výkazu ziskov a strát, analýza neobsahuje údaje 

za bezprostredne predchádzajúce obdobie. 

Náklady a výnosy štátnych rozpočtových organizácií za rok 2008 v mil. Sk: 

Náklady Stav 31.12.2008 

spotrebované náklady 14 823,9 

služby 22 895,9 

osobné náklady 63 816,2 

dane a poplatky 445,5 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 57 831,9 

odpisy, rezervy, opravné položky  30 543,0 

finančné náklady 45 968,3 

mimoriadne náklady 92,0 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 849 206,9 

Náklady celkom 1 085 623,6 

Výnosy Stav 31.12.2008 

tržby za vlastné výkony a tovar 2 572,8 

zmena stavu vnútroorganizačných zásob 5,2 

aktivácia 7,7 

daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 350 434,2 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 17 097,0 

zúčtovanie rezerv a opravných položiek 7 232,9 

finančné výnosy 53 515,0 

mimoriadne výnosy 243,1 

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych 

RO a štátnych PO 

690 907,4 

Výnosy celkom 1 122 015,3 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 36 391,7 

splatná daň z príjmov  23,5 

Výsledok hospodárenia po zdanení 36 368,2 
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V rámci spotrebovaných nákupov a služieb v roku 2008 patrili medzi najvýznamnejšie 

spotreba materiálu 11 092,4 mil. Sk, náklady na opravy a udržiavanie vo výške 5 781,7 mil. 

Sk, ostatné služby vo výške 15 920,1 mil. Sk.  

Osobné náklady predstavovali najmä mzdové náklady vo výške 44 081,2 mil. Sk a náklady na 

sociálne poistenie a zdravotné poistenie vo výške 13 832,6 mil. Sk. Odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku boli vo výške 17 597,9 mil. Sk 

a vytvorené rezervy z prevádzkovej činnosti vo výške 12 938,7 mil. Sk.  Z finančných 

nákladov bola najvýznamnejšia položka úroky, vo výške 29 430,4 mil. Sk, ktoré predstavovali 

najmä úroky z emitovaných štátnych cenných papierov. 

 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov predstavujú náklady na poskytnuté 

bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Náklady na poskytnuté transfery subjektom 

verejnej správy boli vo výške 226 375,8 mil. Sk a na poskytnuté transfery subjektom mimo 

verejnej správy vo výške 276 511,0 mil. Sk. 

 

 Na strane výnosov štátnych rozpočtových organizácií predstavovali daňové a colné 

výnosy a výnosy z poplatkov 350 434,2 mil. Sk, z toho daňové a colné výnosy štátu 

341 570,9 mil. Sk a výnosy z poplatkov 8 863,3 mil. Sk. Zúčtovanie vytvorených rezerv 

a opravných položiek predstavovalo k 31.12.2008 7 232,9 mil. Sk. Finančné výnosy boli 

tvorené najmä kurzovými ziskami v hodnote 26 134,0 mil. Sk a ostatnými finančnými 

výnosmi vo výške 21 940,9 mil. Sk  

 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov predstavujú zúčtované bežné a kapitálové 

transfery zo štátneho rozpočtu v štátnych rozpočtových organizáciách. Rovnako aj táto 

kategória výnosov bude predmetom eliminácie s nákladmi na poskytnuté transfery subjektom 

verejnej správy. Výnosy z bežných transferov boli vo výške 214 939,3 mil. Sk a výnosy 

z kapitálových transferov boli vo výške 11 591,7 mil. Sk. 

Dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia porovnaním výnosov a nákladov predstavoval za 

rok 2008 36 391,6 mil. Sk. Po odpočítaní splatnej dane z príjmov za podnikateľskú činnosť 

niektorých rozpočtových organizácií, bol výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 

36 368,2 mil. Sk.       
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4.2 Štátne finančné aktíva a pasíva v správe Ministerstva financií SR 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje štátne finančné aktíva 

ako peňažné prostriedky na bankových účtoch štátnych rozpočtových a príspevkových 

organizácií, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu 

z poskytnutých návratných výpomocí, úverov a pôžičiek. 

Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu z prijatých úverov vlády, z vydaných cenných 

papierov, ako aj záväzky štátnych príspevkových organizácií vzniknuté z úverových vzťahov. 

V roku 2008 sa stav štátnych finančných aktív  v správe Ministerstva financií SR 

zvýšil o 7 723,5 mil. Sk, zatiaľ čo stav záväzkov štátu vzrástol až o 46 071,7 mil. Sk. 

 Celkový prehľad o vývoji tejto skupiny štátnych finančných aktív a pasív v roku 2008  

poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

 Stav  k 
31.12.2007 

Stav  k 
31.12.2008 Zmena  

1.   Prostriedky štátu na účtoch v Štátnej pokladnici 72 924 ,2 77 834,1 4 909,9
2.   Vládne pohľadávky voči zahraničiu 7 146,9 3 746,5 -3 400,4
3.   Pohľadávky prevzaté od ČSOB 3 024,3 2 924,3 -100,0
4.   Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné  
      papiere a ostatné finančné investície 4 101,1  4 278,0 176,9

5.   Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné 
      finančné investície 6 320,0  5 514,8 -805,2

6.   Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 16 261,0 15 742,7 -518,3
7.   Ostatné pohľadávky  52 364,4 63 276,7 10 912,3
8.   Pohľadávky voči podnikom 204,0 192,8 -11,2
9.   Ostatné cenné papiere 14 232,5 0,0 -14 232,5
10.  Časové rozlíšenie – náklady budúcich období 0,00 10 792,0 10 792,0
Štátne finančné aktíva celkom 176 578,4 184 301,9 7 723,5
1.   Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 8 040,9 6 140,3 -1 900,6
2.   Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 127,6 126,7 -0,9
3.   Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery 0,3 0,3 0,0
4.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov Štátneho    
      fondu cestného hospodárstva (ŠFCH)  4 470,4 4 226,1 -244,3

5.   Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté MF  
      SR 6 710,2 7 985,2 1 275,0

6.   Záväzky z emisií štátnych cenných papierov 493 803,0 513 969,2 20 166,2
7.   Prevzaté záväzky od ŽSR, ŽS,a.s., EIB a RBRE 17 271,3 13 263,2 -4 008,1
8.   Iné záväzky – refinančný systém 152 067,3 154 180,3 2 113,0
9.   Záväzky z anonymných vkladov 1 107,8 990,4 -117,4
10. Dôchodková reforma  0,0 28 644,0 28 644,0
11. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov 0,0 144,8 144,8
Záväzky celkom: 683 598,8 729 670,5 46 071,7
1.  Fond štátnych finančných aktív a pasív  -489 802,2 0,0 489 802,2
2.  Závierkové účty  klienta Štátny dlh a Všeobecná  
     pokladničná správa - 17 218,2 0,0 17 218,2

3. Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období 0,0 3 317,4 3 317,4
4.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 0,0 -552 903,7 -552 903,7
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5.  Hospodársky výsledok účtovného obdobia 0,0 4 732,6 4 732,6
6.  Vnútorné zúčtovanie 0,0 -551,4 -551,4
7.  Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0,0 -102,5 -102,5
8.  Zúčtovanie odvodov  príjmov RO do rozpočtu  zriaďovateľa 0,0 139,0 139,0
Štátne finančné pasíva celkom  176 578,4 184 301,9 7 723,5

Zdroj: MF SR 

 

Celkové medziročné zvýšenie štátnych finančných aktív je predovšetkým z dôvodu 

nárastu peňažných prostriedkov štátu na účtoch v Štátnej pokladnici, vkladov štátu 

v medzinárodných finančných inštitúciách, nárastu pohľadávok štátu z rozpočtových príjmov 

a nákladov budúcich období hlavne vo forme akruálneho diskontu k štátnym dlhopisom 

a štátnym pokladničným poukážkam. Štátne finančné aktíva sa v priebehu roka 2008 znížili 

u vládnych pohľadávok  voči zahraničiu, pohľadávok prevzatých od  ČSOB, vkladov štátu 

v tuzemských spoločnostiach, pri pohľadávkach z návratných finančných výpomocí, 

pohľadávkach voči podnikom a pri ostatných cenných papieroch. 

 Medziročné zvýšenie záväzkov a tým aj štátneho dlhu o 46 071,7 mil. Sk bolo 

spôsobené predovšetkým emisiami štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov, 

rastom dlžníckej pozície voči komerčným bankám z titulu čerpania pôžičiek, čerpaním 

nového úveru od EIB a novovzniknutými záväzkami z titulu dôchodkovej reformy. 

 

Na celkovom stave štátnych finančných aktív 184 301,9 mil. Sk sa jednotlivé ich 

zložky podieľali takto: 

- prostriedky na bankových účtoch 

   v Štátnej pokladnici a krátkodobé finančné investície   42,2 % 

- pohľadávky tuzemské       43,0 % 

- pohľadávky zahraničné         3,6 % 

- vklady štátu v tuzemsku a v zahraničí       5,3 % 

- časové rozlíšenie – náklady budúcich období                                             5,9 % 

 

 Celkový stav záväzkov v sume 729 670,5 mil. Sk v štruktúre tvorili: 

- záväzky z emisií štátnych dlhopisov     70,4 % 

- záväzky z refinančného systému so Štátnou pokladnicou   21,1 % 

- dôchodková reforma                                                                                     3,9 % 

- ostatné záväzky tuzemské a zahraničné        4,6 % 
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 Bilančný účet štátu vykazuje k 31.12.2008 záporný zostatok vo výške 21 213 737 tis. 

Sk. V súlade s metodikou účtovania platnou od roku 2008 sa vykazuje na strane pasív súvahy. 

V nasledujúcich obdobiach bude táto suma vykonsolidovaná pri zostavovaní konsolidovanej 

účtovnej závierky ústrednej správy. 

4.2.1. Vývoj štátnych finančných aktív 

 Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív za rok 2008 je zamerané na nasledovné 

oblasti: 

      stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici, 

      stav a vývoj krátkodobých finančných investícií, 

      štátne finančné aktíva voči zahraničiu, 

      štátne finančné aktíva ako vklady štátu a ostatné finančné investície. 

4.2.1.1.   Stav a vývoj prostriedkov  na účtoch v Štátnej pokladnici 

V priebehu roka 2008 sa stav štátnych finančných aktív na účtoch v Štátnej pokladnici 

zvýšil o 4 909,9 mil. Sk, ako o tom svedčí nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav k 
31.12.2007 

Stav k 
31.12.2008 

Zmena 

Účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby 379,3 63,9 -315,4
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií 29,0 29,0 0,0
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách 21,0 25,1 4,1
Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu 24 656,1 25 606,1 950,0
Vkladový účet štátnych finančných aktív  1,2 1,9 0,7
Účet dôchodkovej reformy 45 744,0 28 644,0 -17 100,0
Účet splátok návratných finančných výpomocí 639,5 751,7 112,2
Evidencia štátnych finančných aktív 71 470,1 55 121,7 -16 348,4
Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier 59,2 59,2 0,0
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MF SR 59,2 59,2 0,0
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - špeciál  47,0 47,0 0,0
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil 220,4 270,9 50,5
Účet vládnych pohľ. a záv. prevzatých od ČSOB ( CDZ ) 2,1 29,8 27,7
Účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh - SKK 23 527,8 21 213,7 -2 314,1
Devízový účet ARDAL  Štátny dlh – EUR 17,5 101,3 83,8
Devízový účet ARDAL Štátny dlh  – USD 0,1 0,1 0,0
Účet pre anonymné vklady 1 107,8 990,4 -117,4
Účty vládnych úverov a emisií 24 922,7 22 653,2 -2 269,5
Bilančný účet - evidenčný -23 527,8 0,0 23 527,8
Bankové účty štátnych finančných aktív s p o l u 72 924,2 77 834,1 4 909,9

Zdroj: MF SR 
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Stav prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív vedených v Štátnej pokladnici  

k 31.12.2008 vykazoval 77 834,1 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní so začiatočným stavom  

vo výške 72 924,2 mil. Sk zvýšenie o 4 909,9 mil. Sk. Na jednotlivých účtoch sa zaznamenal 

nasledujúci vývoj: 

     • účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby: príjem vo výške 6,3 mil. Sk 

predstavuje prevody finančných prostriedkov príslušných daňových úradov SR v zmysle 

Metodického pokynu č. 67/2/2005, ktorý vydalo Daňové riaditeľstvo SR. Ide o prevody 

zostatkov peňažných prostriedkov súvisiacich  s inkasovanými exekučnými platbami  a  

odplatou za postúpené pohľadávky. Z účtu bol poukázaný vklad do základného imania EBRD 

vo výške 313,4 mil. Sk a úhrada príspevku  EBRD Fond /Balkan vo výške 8,3 mil. Sk, 

     • finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách: na účet boli prijaté prostriedky vo 

výške 4,1 mil. Sk.. Ide o vrátenie príslušných finančných čiastok náhrad, ktoré boli  fyzickým 

osobám vyplatené pri vyvlastňovaní nehnuteľností na základe rozhodnutí príslušných 

obvodných pozemkových úradov v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva   

k pozemkom v znení neskorších predpisov, 

      • účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu: na účet boli prijaté prostriedky   

v celkovej výške 950,0 mil. Sk, ktoré predstavujú prostriedky zo zníženia základného imania 

Slovenskej konsolidačnej, a.s. v súlade s rozhodnutím prijatým na Valnom zhromaždení 

konanom dňa 21.7.2008, 

     • vkladový účet štátnych finančných aktív: sa zvýšil o 0,7 mil. Sk z titulu prijatých úhrad 

zo splácania  pohľadávok voči  fyzickým osobám, 

     • termínovaný účet – dôchodková reforma: začiatočný stav účtu 45 744,0  mil. Sk sa znížil 

o 17 100,0 mil. Sk. na stav 28 644,0 mil. Sk. V priebehu roka 2008 z tohto účtu  boli 

poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 17 100,0  mil. Sk Sociálnej poisťovni na krytie 

deficitu Sociálnej poisťovne v zmysle § 293 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 

     • účet splátok návratných finančných výpomocí: začiatočný stav účtu splátok návratných 

finančných výpomocí: vo výške 639,5 mil. Sk  bol zvýšený  v priebehu roka o 112,2 mil. Sk 

a k 31.12.2008 dosiahol 751,7 mil. Sk. Na účte bol zaznamenaný prírastok zdrojov v sume 

879,9 mil. Sk. Tieto zdroje tvorili príjmy  vo forme splátok návratných finančných výpomocí 

od štátneho účelového fondu 118,9 mil. Sk, od nefinančných subjektov 621,6 mil. Sk a od 

obcí 41,7 mil. Sk a ďalšie príjmové operácie v sume 97,7 mil. Sk. Úbytok na účte v celkovej 

sume 767,7 mil. Sk bol spôsobený poukázaním prostriedkov kapitálového vkladu do 
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základného imania  pre Vojenský opravárenský podnik Nováky pre Ministerstvo obrany SR 

v sume 70,0 mil. Sk, poukázaním prostriedkov kapitálového vkladu do základného imania 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 705 z roku 2008 pre Ministerstvo dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR v sume 200,0 mil. Sk, poukázaním prostriedkov kapitálového vkladu do 

základného imania  MH Invest s.r.o. pre Ministerstvo hospodárstva SR v sume 38,1 mil. Sk, 

poukázaním finančných prostriedkov  Bratislavskému samosprávnemu kraju v sume 145,0 

mil. Sk  na základe „Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci “a vkladom do medzinárodných 

inštitúcií ako účasť na majetku vo výške 314,6 mil. Sk, 

     • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – špeciál:  začiatočný stav účtu  bol vo výške 

47,0 mil. Sk a konečný stav účtu bol 47,0 mil. Sk, na účte nebol zaznamenaný  žiadny pohyb,           

 • účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil: začiatočný stav účtu vo výške  220,4 

mil. Sk  sa v priebehu roka: 

 a/ zvýšil o splátky istín z vládnych pohľadávok a úverov o 26,7 mil. Sk -  tieto splátky istín 

tvorili splátky od dlžníckych krajín ako sú: Alžírsko, Nikaragua, Albánsko a o splátky úrokov   

z vládnych úverov o 27,8  mil. Sk – deblokácia Myanmar,(Barma), 

b/ znížil o 4,0 mil. Sk – vrátenie preplatku čistého inkasa v prospech  deblokátora -Transakty, 

a.s.. 

     • účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB (CDZ): stav účtu na začiatku 

roka 2008 bol 2,1 mil. Sk. V priebehu roka v prospech účtu boli prijaté platby: z Alžírska vo 

výške 26,4 mil. Sk, z Kambodže vo výške 1,3 mil. Sk, 

• účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh – korunový: začiatočný stav na účte  bol 

23 527,9 mil. Sk. Na účet boli prijaté finančné prostriedky  v sume 301 428,30 mil. Sk, ktoré 

tvorili: 

- 2 546,1 mil. Sk čerpanie tranží úverov  na krytie schodku ŠR, 

- 50 214,8 mil. Sk emisia tuzemských štátnych dlhopisov vrátane prémie a alikvotného 

úrokového výnosu,  

- 21 500,2 mil. Sk emisia tuzemských štátnych pokladničných poukážok, 

- 153 442,2 mil. Sk pôžička v rámci refinančného systému,  
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- 3 305,0 mil. Sk  poplatky a úroky, ktorých ekvivalent bol preúčtovaný z výdavkového 

účtu a príjmového rozpočtového účtu na korunový mimorozpočtový  účet ostatné 

operácie ARDAL Štátny dlh, 

-  47 944,6  mil. Sk úhrada pôžičiek od komerčných bánk, 

- 22 475,4 mil. Sk príjem z obchodov FX-SPOT. 

Z účtu bolo uhradených 303 742,5 mil. Sk, ktoré tvorili: 

- 47 496,0 mil. Sk  splátka tuzemských dlhopisov, 

- 2 672,7  mil. Sk splátka istín úverov, 

- 151 734,3 mil. Sk splátka pôžičky z refinančného systému z roku 2007, 

- 23 527,9  mil. Sk úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2007, 

- 62 880,0 mil. Sk pôžičky tuzemským bankám, 

-  1 014,8 mil. Sk prevod AÚV a prémie do príjmov štátneho rozpočtu, 

- 14 416,8 mil. Sk vysporiadanie a kurzové rozdiely z obchodu FX-SWAP. 

Zostatok na účte k 31.12.2008 bol 21 213,7 mil. Sk. 

• devízový účet EUR pre operácie ARDAL Štátny dlh: začiatočný stav na účte bol vo 

výške  17,5 mil. Sk. Na účet boli prijaté peňažné prostriedky  v sume 83 345,9 mil. Sk, ktoré  

tvorili:  

- 2 315,5 mil. Sk čerpanie tranží úverov,   

- 64 873,6 mil. Sk úhrada pôžičiek od komerčných bánk, 

- 231,4 mil. Sk úroky z pôžičiek od komerčných bánk, 

- 467,3  mil. Sk pôžičky v rámci refinančného systému, 

- 1 431,0  mil. Sk pôžička od komerčnej banky, 

- 12 227,6 mil. Sk príjem z obchodu FX – SWAP, 

- 1 799,5 mil. Sk príjem z obchodu cross currency repo,  

Z účtu  bolo uhradených   83 262,2 mil. Sk, ktoré predstavujú:  

- 6 379,3 mil. Sk poplatky a úroky, ktorých ekvivalent bol preúčtovaný z výdavkového 

účtu na korunový účet ostatné operácie ARDAL Štátny dlh,   
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- 2 587,3 mil. Sk úhrada istín úverov,     

- 455,1 mil. Sk splátky pôžičiek z refinančného systému,  

- 1 404,8 mil. Sk  splátky pôžičky od komerčnej banky, 

- 61 631,1 mil. Sk pôžičky tuzemským bankám,  

- 10 766,5 mil. Sk úhrada obchodov  FX – SPOT, 

- 38,1 mil. Sk  kurzové rozdiely. 

Stav účtu k  31.12.2008  bol  101,3 mil. Sk.  

     • devízový účet USD pre operácie ARDAL Štátny dlh:  konečný stav na tomto účte sa 

oproti začiatočnému stavu nezmenil. Na účet bola prijatá splátka istiny v sume 424,6 mil. Sk, 

realizovaný obchod FX-SPOT v sume 416,6 mil. Sk  (konverzia USD/Sk) a kurzové  rozdiely 

v sume 8,0 mil. Sk, 

     • na účte anonymných vkladov: sa stav peňažných prostriedkov znížil o 117,4 mil. Sk 

oproti začiatočnému stavu 1 107,8 mil. Sk. Toto zníženie predstavuje výplata náhrad 

zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. Zostatok účtu predstavuje sumu 990,4 mil. Sk, 

     • bilančný účet: na tomto účte je evidovaný neuhradený  schodok štátneho rozpočtu za 

príslušný rok. Schodok  štátneho rozpočtu za rok 2007 vo výške 23 527,9 mil. Sk bol 

uhradený   z prijatých úverov zo zahraničia vo výške 3 022,0 mil. Sk a z emitovaných 

štátnych dlhopisov v sume 20 505,9 mil. Sk na základe uznesenia NR SR č. 893/2008 

k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007,   

Nakoľko bilančný účet vykazuje za rok 2008 mínusový zostatok vo výške 21 213 737 tis. Sk, 

boli na tento účet zaúčtované zostatky príjmových a výdavkových účtov štátneho rozpočtu 

v súlade s platnými postupmi účtovania  na stranu pasív súvahy. 

4.2.1.2. Stav a vývoj krátkodobých finančných investícií 

 V priebehu roka 2006 boli do portfólia Ministerstva financií SR nadobudnuté 

krátkodobé finančné investície uskutočneným REPO obchodom typu nákup spätný predaj so 

Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava v mene EUR so stavom k 31.12.2007 14 232,5 mil. 

Sk.  

Dňa 3.7.2008 bola časť obchodu vysporiadaná a zastávajúca časť bola prolongovaná 

so splatnosťou 16.7.2008 za nových obchodných podmienok. Dňa 16.7.2008 bol obchod opäť 
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prolongovaný so splatnosťou 30.7.2008 a v  tento istý deň bol obchodný prípad aj 

vysporiadaný. 

4.2.1.3.  Štátne finančné aktíva - pohľadávky voči zahraničiu 

a)  Stručný prehľad o stave vysporiadania civilných pohľadávok Slovenskej republiky voči 
zahraničiu 

   
 Ruská federácia 

Dlh Ruskej federácie voči SR je splácaný na základe „Dohody medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie 

voči Slovenskej republike“ zo dňa 24.6.1994 (ďalej v texte aj „Dohoda“), ktorá bola doplnená 

dvomi protokolmi  o vnesení zmien do Dohody podpísanými dňa 28.8.2002 a 23.7.2003. 

Režim realizácie tovarových dodávok zo strany  Ruskej federácie je zakotvený v Uznesení 

Vlády SR č. 576 zo dňa 16.06.2004. Realizácia tovarových dodávok pokračovala v r. 2008 

pre Ministerstvo vnútra SR vo výške 6,9 mil. Sk, avšak nedošlo k ich odpísaniu zo sumy 

predmetnej pohľadávky. 

 

 Ruská federácia – Krivoj Rog 

Pohľadávka je vedená voči Ruskej federácii samostatne. Ide o výstavbu Krivorožského 

ťažobného a opravárenského kombinátu tzv. „KŤUK“ na území Ukrajiny – Krivoj Rog. 

Vlastnícke vzťahy medzi RF a Ukrajinou však neboli doteraz vyriešené. Vec je riešená 

Ministerstvom hospodárstva SR.  

  
 Alžírska demokratická  ľudová republika 

ADĽR pokračuje v splácaní formou tovarových dodávok podľa splátkového kalendára 

stanoveného do roku 2010 v zmysle Medzivládnej úverovej dohody z 16. novembra 1984. 

Pohľadávka vznikla z nesplateného úveru poskytnutého na základe úverovej dohody medzi 

vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej ľudovej 

republiky podpísanej dňa 16. novembra 1984.  

  
 Myanmarský zväz   

      Splácanie dlhu Myanmarského zväzu voči SR prebiehalo bez problémov v súlade so 

splátkovým kalendárom dohodnutým v Zmluve o úhrade pohľadávok Slovenskej  republiky 

v Myanmarskom zväze zo dňa 10.11.1994 a jej dodatkov č. 1 a č. 2 medzi MF SR 

a spoločnosťou Transakta, a. s., Bratislava, s termínom plnenia do 31.12.2007. Spoločnosti 
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Transakta, a. s., Bratislava bol vrátený  preplatok vo  výške  3,9  mil.  Sk,   ktorý  bol  

zaplatený  v   roku  1998   na   účet   MF  SR.   

   
 Nikaragujská republika 

Vysporiadanie sa realizuje bez problémov na základe Zmluvy, ktorá sa týka uhradenia 

pohľadávky Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej dňa 14.4.2000 so 

spoločnosťou Raffels AG, Herisau, Švajčiarsko v znení jej dodatkov.  

  
  Laoská ľudovodemokratická republika 

Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje na základe vládnej dohody uzavretej v roku 

2001 formou výmenných listov predsedov vlády SR a vlády Laoskej ľudovodemokratickej 

republiky. Laoská strana uzavretú dohodu bez problémov plní a svoj reštrukturalizovaný 

záväzok od roku 2001 spláca v USD vzostupnými splátkami podľa splátkového kalendára 

stanoveného do roku 2009.  

  

 Kambodžské kráľovstvo 

Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje bez problémov na základe Dohody medzi 

vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodžského kráľovstva o reštrukturalizácii 

a splatení dlhu Kambodžského kráľovstva voči Slovenskej republike zo dňa 6.11.2001. 

Splátkový kalendár je stanovený do konca roku 2011. 

 

 Albánska republika 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky 

o reštrukturalizácii a splatení záväzku Albánskej republiky voči Slovenskej republike bola 

podpísaná dňa 26.05.2005 v Bratislave a platnosť nadobudla dňa 18.11.2005. Podľa tejto 

dohody má byť dlh Albánskej republiky uhradený v desiatich splátkach do roku 2014. 

    
 býv. Zväzová republika Juhoslávia + Slovinsko 

Pohľadávka býv. ČSFR voči býv. ZRJ vznikla z titulu predbežného vykonávania 

Platobnej dohody zo dňa 8. februára 1991, pohľadávka však nebola uznaná dlžníkom, resp. 

rozdelená medzi nástupnícke krajiny a ani externe rozdelená medzi SR a ČR. Pohľadávka nie 

je dlžníkom splácaná. 
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 Čínska ľudová republika 

Pohľadávka vznikla na základe tzv. barterových obchodov, ktoré sa uskutočňovali medzi 

bývalými československými podnikmi zahraničného obchodu a príslušnými čínskymi 

podnikmi v rokoch 1986-1990 a 1990-1992. Pohľadávka SR a ČR voči ČĽR je vedená na 31 

účtoch, nie je úročená a nie je splácaná.     

     

 Kubánska republika    

Problematika vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Kubánskej republike 

bola predmetom rokovania všetkých štyroch doposiaľ uskutočnených zasadnutí medzivládnej 

slovensko-kubánskej zmiešanej komisie pre hospodársko-obchodnú a technickú spoluprácu. 

Komisia však naposledy rokovala v máji 2001. 

Údaje o výške jednotlivých pohľadávok boli kubánskou stranou na týchto rokovaniach 

odsúhlasené bez námietok, problém je stanoviť prepočítací koeficient z nekonvertibilnej meny 

na konvertibilnú (USD).  

  
 Kórejská ľudovodemokratická republika 

Slovenská republika k 31.12.2008 eviduje pohľadávku voči KĽDR, ale vzhľadom na 

komplikované politicko-ekonomické vzťahy s KĽDR, v posledných rokoch sa nedosiahol 

žiadny pokrok v riešení pohľadávok SR  a ČR voči KĽDR.  

 
 Sýrska arabská republika 

Dňa 01.04.2005 bola podpísaná trojstranná vládna Dohoda medzi vládou ČR, vládou SR  

a vládou SAR o reštrukturalizácií a splatení záväzku SAR voči ČR a SR (ďalej len 

„Dohoda“). V ustanoveniach Dohody sa uvádza spôsob vysporiadania vládnej pohľadávky na 

hotovostnom princípe ako aj vysporiadanie pohľadávok v rámci zriadenia Nového 

likvidačného účtu (ďalej len „NLÚ“) v prospech ČR a SR za účelom splatenia formou 

tovarových dodávok. V súlade s uvedenými skutočnosťami bola predmetná pohľadávka SR 

uhradená  dňa  23.07.2008. 

 

Špeciálne pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu: 
Prehľad o stave vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu 

v špeciálnej oblasti je evidovaný v režime utajenom, a preto bude predložený na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky ako osobitný dokument. 



 110

b) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery 

Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov civil na základe dohody doteraz spravuje 

pre Ministerstvo financií  SR Československá obchodná  banka, a.s. Praha a Národná banka 

Slovenska. V priebehu roka 2008 sa ich stav znížil zo 7 146,9 mil. Sk na 3 746,5 mil. Sk, čo 

predstavuje celkové zníženie o 3 400,4 mil. Sk.  

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný prehľad              
(v mil. Sk):  

Položka aktív 
  

Stav Stav Zmena 
k 

1.1.2008 
k 

31.12.2008 
v roku 
2008 

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe 
ČSOB 3 848,0 579,3 -3 268,7
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – 
úvery 126,7 113,7 -13,0
Ruská federácia - Krivoj Rog 111,5 113,7 2,2
Sýria  15,2 0,0 -15,2
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – 
úvery 434,0 338,9 -95,1
Alžírsko 306,2 265,4 -40,8

Alžírsko ( TRADE SERVICE, a.s. Bratislava ) 0,3 0,3 0,0
Myanmar ( Barma ) 127,5 73,2 -54,3
 Špeciálne vládne pohľadávky – úvery 3 287,3 126,7     -3 160,6
VÚ špeciál v USD 3 163,2 0,0 -3 163,2
VÚ špeciál v XTR 124,1 126,7 2,6

 

Položka aktív 
 

Stav Stav Zmena 
k 

1.1.2008 
k 

31.12.2008 
v roku 
2008 

Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe 
NBS 3 298,9 3 167,2 -131,7
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách-
úvery 2 218,2 2 260,6 42,4
Kuba 2  218,2 2 260,6 42,4
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – 
úvery 1 080,7          906,6 -174,1
Kambodža 5,1 3,6 -1,5
Laos 1,2 0,6 -0,6
Nikaragua 657,7 512,7 -145,0
Ruská federácia – konsolidovaný dlh 416,7 389,7 -27

Zdroj: MF SR 
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V roku 2008 v poskytnutých vládnych úverov-civil do zahraničia spravovaných 

ČSOB, a.s. došlo k zníženiu stavu všetkých pohľadávok voči jednotlivým štátom s výnimkou 

pohľadávok voči: Ruskej federácii – Krivoj Rog a obdobne v pohľadávke VÚ špeciál v XTR, 

u ktorých došlo k  zvýšeniu z titulu predpisu úrokov.  

 V roku 2008 vo  vládnych úveroch - civil poskytnutých  do zahraničia spravovaných 

NBS došlo k zníženiu stavu pri všetkých pohľadávkach voči jednotlivým štátom s výnimkou 

zvýšenia stavu pohľadávok voči: Kube o 42,4 mil. Sk z dôvodu predpisu úrokov v uvedenej 

výške. K najvýraznejšiemu zníženiu pohľadávky došlo pri pohľadávke voči Nikaragujskej 

republike o 145,0 mil. Sk z dôvodu odpísania čiastky 115,2 mil. Sk z celkového dlhu 

Nikaragujskej republiky voči Slovenskej republike v zmysle ustanovení platnej zmluvy 

a z dôvodu záporného kurzového rozdielu vo výške 46,1 mil. Sk. Predmetná pohľadávka bola 

v roku 2008 zvýšená o predpis úrokov vo výške 21,0 mil. Sk a znížená o splátku istiny vo 

výške 4,7 mil. Sk v zmysle platného splátkového kalendára. 

 Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku 

2008 z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisu nových úrokov, odpustených pohľadávok 

a kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Krajina dlžníka Stav k Splátky Odpustená
 

Úroky  
Kurzové 
rozdiely Stav k Zmena  

31.12.2007 istín  čiastka predpis
a ostatné 
zmeny 

  
31.12.2008 v r. 2008 

Ruská federácia –Krivoj 
Rog 

 
111,5 0 0 2,2 0 113,7 2,2

Sýria 15,2 -6,5 0 0 -8,7 0,0 -15,2
Alžírsko 306,2 -27,3 0 7,6 -21,1 265,4 -40,8
Alžírsko – Trade Service  0,3 0 0 0 0 0,3 0,0
Myanmar 127,5 0 0 2,0 -56,3 73,2 -54,3

Kuba 2  218,2 0 0 42,4 0 2 260,6 42,4
Kambodža 5,1 -1,3 0 0 -0,2 3,6 -1,5
Laos 1,2 -0,5 0 0 -0,1 0,6 -0,6
Nikaragua 657,7 -4,7 0 21,0 -161,3 512,7 -145,0
Ruská feder.- konsolid. dlh 416,7 0 0 0 -27,0 389,7 -27,0
Vládne pohľ.-úvery špeciál 3 287,3 -414,8 -91,3 2,6 -2 657,1 126,7   -3 160,6
S p o l u 7 146,9 -455,1 -91,3 77,8 -2 931,8 3 746,5 -3 400,4

Zdroj: MF SR 

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

Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz spravuje pre 

Ministerstvo financií SR Československá obchodná banka, a.s. Praha a Národná banka 



 112

Slovenska. V priebehu  roka 2008 sa  ich  stav  vo  výške  3 024,3 mil. Sk  celkovo  znížil 

o 100,0 mil. Sk,  čo  podstatnou  mierou  ovplyvnili  kurzové  rozdiely.   

Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – prevzaté pohľadávky od ČSOB  v správe ČSOB, 

a.s. Praha charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):   

Položka aktív 
 

Stav Stav Zmena 
k 1.1.2008 k 31.12.2008 k 31.12.2008

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB 
v správe ČSOB a.s. Praha 2 065,2 1 989,8 -75,4
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 1 902,2          1 877,6 -24,6
Čína 232,2 231,1 -1,1
Juhoslávia 1 650,4 1 628,1 -22,3
Kórea 15,8 14,7 -1,1
Ruská federácia 1,2 1,2 0,0
Slovinsko 2,6 2,5 -0,1
Pohľadávky v konvertibilných menách 163,0 112,2            -50,8
Albánsko 81,0 64,9 -16,1
Alžírsko   54,6 21,7 -32,9
Korea 27,4 25,6 -1,8

 
Položka aktív Stav Stav Zmena 

 k 1.1.2008 k 31.12.2008 v roku 2008
Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB 
v správe NBS 959,1 934,5             -24,6
Pohľadávky v nekonvertibilných menách 553,0 553,0                0,0
Kuba 553,0 553,0             0,0

Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ 406,1 381,5             -24,6
Kuba (prekonvert.DEM) 406,1 381,5             -24,6

Zdroj: MF SR 

Najvýraznejšiu zmenu stavu v roku 2008 vykazuje pohľadávka voči Alžírsku 

v konvertibilnej mene, a to zníženie o 32,9 mil. Sk. Pohľadávka bola v priebehu roku znížená 

o splátky istiny vo výške 26,3 mil. Sk prijaté od spoločnosti Lentimex International, s.r.o 

Bratislava v zmysle platnej mandátnej zmluvy, ďalej bola znížená záporným kurzovým 

rozdielom o 6,4 mil. Sk. Saldo medzi zvýšením zostatku na tovarom účte CS84 a odmenou 

pre mandatára ovplyvnilo zníženie tejto pohľadávky ešte o 0,2 mil. Sk. 
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     Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2008 

z hľadiska vplyvu splátok istín, odpustených pohľadávok, predpisov nových úrokov, 

kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Krajina dlžníka Stav k Splátky Odpustená Úroky - Kurz. Rozd. Stav k Zmena 
31.12.2007 istín čiastka predpis a ost. zmeny 31.12.2008 v r. 2008 

Čína 232,2 0 0 0 -1,1 231,1 -1,1
Juhoslávia 1 650,4 0 0 84,9 -107,2 1 628,1 -22,3
Kórea 15,8 0 0 0 -1,1 14,7 -1,1
Ruská federácia 1,2 0 0 0 0 1,2 0,0
Slovinsko 2,6 0 0 0 -0,1 2,5 -0,1
Albánsko 81,0 -11,8 0 1,4 -5,7 64,9 -16,1
Alžírsko 54,6 -26,3 0 0 -6,6 21,7 -32,9
Kórea 27,4 0 0 0 -1,8 25,6 -1,8
Kuba 553,0 0 0 0 0 553,0 0,0
Kuba ( DEM) 406,1 0 0 17,9 -42,5 381,5      -24,6
S p o l u 3 024,3 -38,1 0 104,2 -166,1 2 924,3 -100,0

 Zdroj: MF SR 

  

d) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

Aktíva Slovenskej republiky vo forme majetkových účastí štátu  v medzinárodných 

finančných inštitúciách a v cenných papieroch v držbe štátu sa medziročne zvýšili o 176,9 

mil. Sk.  Majetkové účasti štátu v medzinárodných finančných inštitúciách štátu vzrástli 

o 178,3 mil. Sk a cenné papiere v držbe štátu poklesli o 1,4 mil. Sk. 

Zvýšenie majetkových účastí v medzinárodných finančných inštitúciách nastalo z týchto 

dôvodov: 

- zo štátnych finančných aktív boli použité prostriedky na navýšenie majetkových účastí 

štátu v medzinárodných finančných inštitúciách v celkovej výške 628,0 mil. Sk, z toho 

v Európskej investičnej banke 603,1 mil. Sk a vo Svetovej banke (IDA) 24,9 mil. Sk, 

- valorizáciou akcií Slovenskej republiky v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj 

sa majetkový podiel v tejto banke znížil o 102,5 mil. Sk, 

- kurzové rozdiely zúčtované k 31.12.2008 z devízových vkladov znížili korunovú 

protihodnotu majetkových účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách 

o 348,6 mil. Sk. 

Zníženie cenných papierov vo vlastníctve štátu o 1,4 mil. Sk, ktoré boli nadobudnuté v rámci 

delenia štátnych finančných aktív  bývalej Československej federácie, nastalo iba z dôvodu 

kurzových rozdielov zúčtovaných k týmto cenným papierom k 31.12.2008. 
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Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách a cenných papierov vo 

vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka (v mil. Sk): 

Položka aktív Stav k 
31.12.2007 

Stav k 
31.12.2008 Zmena 

Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách – spolu 4 081,6 4 259,9 178,3
Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu 288,9 259,0 -29,9
Účasť v Medzinárodnej investičnej banke 349,5 313,3 -36,2
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD 341,7 319,5 -22,2
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR 322,6 289,2 -33,4
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy 18,2 16,3 -1,9
Vklad do Európskej investičnej banky 450,0 564,8 114,8
Účasť v inštitúciách Svetovej banky 1 131,2 1 031,3 -99,9
v tom: korunová časť 787,9 710,3 -77,6
IBRD 562,2 459,7 -102,5
IDA     223,4 246,4 23,0
IDA  - MDRI 1,4 3,3 1,9
MIGA 0,9 0,9 0,0
v tom: devízová časť 343,3 321,0 -22,3
IBRD 52,5 49,1 -3,4
IDA 171,9 160,7 -11,20
IFC 101,9 95,3 -6,6
MIGA 17 15,9 -1,1
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný 
fond 9,8 8,8 -1,0
Dočasný zverenecký fond – IDA 32,6 30,5 -2,1

Vklad do Európskej investičnej banky – rezervný fond 1 137,1 1 427,2 290,1
Cenné papiere vo vlastníctve štátu 2,5 2,2 -0,3
Bondy Argentínskej republiky 17,0 15,9 -1,1
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, 
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu 4 101,1 4 278,0 176,9

Zdroj: MF SR 
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4.2.1.4.  Štátne finančné aktíva - vklady štátu v tuzemských spoločnostiach 

a ostatné finančné investície 

a)  Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach 

V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach došlo v roku 2008 k 

nasledovným zmenám (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav 
k 31.12.2007 

Stav 
k 31.12.2008 Zmena 

RVS, a.s. (Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s.) 1,0 1,0 0,0
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a .s. Bratislava 11,0 11,0 0,0
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 2 640,0 2 640,0 0,0
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1 000,0 50,0 - 950,0
EXIM banka, a.s. Bratislava 2 668,0 2 668,0 0,0
Mincovňa Kremnica, š.p. 0,0 144,8 144,8
Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach spolu 6 320,0 5 514,8 - 805,2

Zdroj: MF SR 

 

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa znížili o 805,2 mil. Sk. Znížila sa 

majetková účasť štátu v Slovenskej konsolidačnej, a. s. o sumu 950,0 mil. Sk, na základe 

zníženia jej základného imania, a to vzatím akcií z obehu. Zrealizovalo sa zaúčtovanie 

kmeňového imania štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p. vo výške 144,8 mil. Sk. 

 Okrem majetkovej účasti štátu v kapitole VPS spravovali v rámci dlhodobého 

finančného majetku ostatné kapitoly štátneho rozpočtu majetkové účasti vo forme vkladov, 

podielov, akcií a cenných papierov podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. Sk): 

 

Kapitola Forma účasti Stav k 
31.12.2007 

Stav k 
31.12.2008 

Zmena v 
roku 2008

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR   1 569 177 1 569 177 0
v tom: Správa služieb diplomatického zboru, a.s. akcie 1 517 000 1 517 000 0
            Vklad do SSDZ, a.s.   52 177 52 177 0
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR   12320 0 -12 320
v tom: Biont, a.s. cenné papiere 12 320 0 -12 320
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR   8 400 1 003 200 994 800
v tom: Biont, a.s.  kmeňové akcie 8 400 1 003 200 994 800
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR   3 929 847 12 788 687 8 858 840
v tom: ZŤS Výskumno - vývojový ústav Martin, a.s. v konkurze akcie 80 493 80 493 0
           ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. v konkurze akcie 901 564 901 564 0
           ZŤS TEES , a.s., Martin, v konkurze akcie 742 080 742 080 0
           Transpetrol, a.s. akcie 969 000 969 000 0

    Javys, a.s. akcie 6 000 6 000 0
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           Biont, a.s. akcie 28 560 0 -28 560
           MH Development, s.r.o. obch. podiel 1 166 000 1 166 000 0
           MH Invest, s.r.o. obch. podiel 36 150 74 200 38 050
          Slovak Telecom akcie 0 8 849 350 8 849 350
MINISTERSTVO PôDOHOSPODÁRSTVA SR   188 956 189 837 881
v tom: UniBanka, a.s. akcie 25 901 25 901 0
           Dlhodobé pôžičky   163 055 163 936 881
MINISTERSTVO DOPRAVY, POŠT a TELEKOM. SR   128 047 669 136 428 076 8 380 407
v tom: Slovenské aerolínie, a.s. cenné papiere 62 871 62 871 0
           METRO Bratislava, a.s. cenné papiere 156 133 156 133 0
           Slovak Telecom, a.s. cenné papiere 8 849 350 0 -8 849 350
           Poštová banka, a.s. cenné papiere 2 532 2 532 0
           Dopravná banka, a.s. cenné papiere 20 000 20 000 0
           Železničná spoločnosť, a.s. cenné papiere 6 400 000 6 400 000 0
           Železničná spoločnosť Cargo, a.s. cenné papiere 12 100 000 12 100 000 0
           Slovenská pošta, a.s. cenné papiere 6 456 000 6 456 000 0
           Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. ( BTS) cenné papiere 2 281 278 2 481 278 200 000
           Letisko Košice - Airport Košice, a.s. cenné papiere 776 376 588 849 -187 527
           Národná diaľničná spoločnosť, a.s. cenné papiere 90 187 430 90 187 430 0
           Letisková spoločnosť Žilina, a.s. cenné papiere 89 430 89 430 0
           Letisko Poprad - Tatry, a.s. cenné papiere 203 120 203 120 0
           Letisko - Piešťany, a.s.  cenné papiere 151 680 151 680 0
           Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.  cenné papiere 310 930 310 930 0
           Verejné prístavy, a.s. Bratislava cenné papiere 0 17 000 000 17 000 000
           Technická obnova a ochrana železníc, a.s. Žilina cenné papiere 0 217 284 217 284
           Dlhodobé pôžičky   539 539 0
MINISTERSTVO OBRANY SR   3 260 425 3 396 610 136 185
v tom: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. kmeňové akcie 301 785 301 785 0
           Biont, a.s. kmeňové akcie 6 720 0 -6 720
           Letisko Sliač, Sliač kmeňové akcie 17 000 17 000 0
           Nemocnica MO SR, a.s., Bratislava kmeňové akcie 533 900 651 190 117 290
           Letecká vojenská nemocnica, Košice kmeňové akcie 154 945 0 -154 945
           Letecké opravovne Trenčín kmeňové akcie 737 120 737 120 0
           Vojenský opravárenský podnik, Trenčín kmeňové akcie 257 720 277 720 20 000
           Vojenské zdravotnícke zariadenia, Piešťany kmeňové akcie 492 005 492 005 0
           LOBB Banská Bystrica, a.s. kmeňové akcie 181 350 191 350 10 000
           Slovenský letecký inštitút, a.s. kmeňové akcie 38 160 38 160 0
           Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. kmeňové akcie 73 520 79 080 5 560
           Vojenský technický ústav, a.s. kmeňové akcie 192 160 192 160 0
           Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. kmeňové akcie 240 920 380 920 140 000
           Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. kmeňové akcie 33 120 38 120 5 000
MINISTERSTVO VNÚTRA SR   301 785 903 885 602 100
v tom:  Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. cenné papiere 301 785 301 785 0
             Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava cenné papiere 0 602 100 602 100
ÚRAD PRE MORMALIZ. METROL A SKÚŠOBNÍCTVO 
SR   1 138 520 52 800 -1 085 720
v tom :  Biont, a.s. akcie 1 000 000 52 800 -947 200
             Obstaranie dlhodobého finančného majetku    138 520 0 -138 520

SPOLU   138 457 099 156 332 272 17 875 173
Zdroj: MF SR 
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Najväčšiu zmenu v majetkových podieloch štátu v roku 2008 predstavuje zmena  

v majetkových podieloch kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR a  Ministerstva školstva SR.  

V porovnaní s rokom 2007 sa zvýšila majetková účasť v kapitole Ministerstva hospodárstva 

SR o 8 858, 8 mil. Sk vplyvom prevodu správy akcií spoločnosti Slovak Telecom, a.s. 

v hodnote 8 849,4 mil. Sk z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

a navýšením vkladu do spoločnosti MH Invest, s.r.o. o 38,1 mil. Sk. Pokles finančného 

majetku znamenal prevod cenných papierov v spoločnosti Biont, a.s. v hodnote 28,6 mil. Sk 

na kapitolu Ministerstva školstva SR.   

Nárast dlhodobého finančného majetku v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR o 8 380,4 mil. Sk bol spôsobený najmä založením spoločnosti Verejné 

prístavy, a.s., a to zo štátneho podniku Slovenská plavba dunajská a časti rozpočtovej 

organizácie Štátna plavebná správa podľa zákona  č. 500/2007 Z. z.  V uvedenom prípade 

činilo zvýšenie hodnoty finančného majetku v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií SR o 17 000 mil. Sk, ktoré bolo kompenzované znížením z dôvodu prevodu 

podielov v Slovak Telecom, a.s. na kapitolu Ministerstva hospodárstva SR.   

V zmysle uznesenia vlády SR č. 322 zo dňa 21.5.2008  bol uskutočnený prevod správy 

akcií spoločnosti BIONT, a.s., Bratislava z Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo na Ministerstvo školstva SR. Ministerstvo školstva SR navýšilo svoj podiel na 

základnom imaní v spoločnosti BIONT, a.s. Bratislava na 95 % základného 

imania spoločnosti a vlastní akcie v celkovej hodnote  1 003 200 tis. Sk. 

V kapitole Ministerstva vnútra  SR  došlo k nárastu hodnoty  majetkových účastí 

o 602,1 mil. Sk. Rozhodnutím  ministra vnútra SR č.  KM 3466/2008 zo dňa 28.11.2008 bola 

k 31.12.2008 zrušená štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom vnútra SR 

a založená akciová spoločnosť s obchodným menom Nemocnica svätého Michala so 100 % 

majetkovou účasťou štátu. Celková hodnota majetkových účastí kapitol štátneho rozpočtu 

k 31.12.2008 vzrástla oproti stavu k 31.12.2007 o 17 875,2 mil. Sk. 
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b) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
 

Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí 

a zrealizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk): 

 

Položka aktív  Stav 
k 31.12.2007 

Stav 
k 31.12.2008 Zmena 

Návratné finančné výpomoci  2 661,8 2 764,7 102,9
Zrealizované štátne záruky 13 599,2 12 978,0 - 621,2
Pohľadávky z návratných finančných výpomocí 
spolu 16 261,0 15 742,7 - 518,3

Zdroj: MF SR 

 

V roku 2008 sa zvýšili návratné finančné výpomoci o sumu 102,9 mil. Sk.  

V priebehu roka bola poskytnutá návratná finančná výpomoc Bratislavskému 

samosprávnemu kraju v sume 145 ,0 mil. Sk,  Mesto Košice splatilo z návratnej finančnej 

výpomoci 41,7 mil. Sk a z  programu znižovania  palív a energie boli splatené návratné 

výpomoci v spoločnosti ALCO  Slovakia, a.s. Snina v sume 0,4 mil. Sk. 

 Návratné finančné výpomoci zo zrealizovaných záruk sa v roku 2008 znížili o 621,2 

mil. Sk. Túto sumu splatila Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava na základe platného 

splátkového kalendára. 

c)  Pohľadávky SR voči podnikom 

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

subjektom charakterizuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):  

Položka aktív Stav Stav Zmena 
 k 1.1.2008 k 31.12.2008 v roku 2008

Pohľadávky SR voči podnikom spolu: 199,2 188,2 11,0
Kimexu -  debl. Ruská federácia 55,6 52,0 -3,6
INTERGEO - debl.Tanzánia 12,8 12,7 -0,1
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - debl. 
Mozambik 

19,9 18,6 -1,3

DAK MOVA - debl. Egypt 78,5 73,4 -5,1
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria 12,0 11,2 -0,8
Koospol Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 1,2 1,2 0
Centrotex Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne 6,1 6,0 -0,1
Transakta, a.s. Praha - bárterový obchod v Číne 1,4 1,4 0
Družstvo Morava Zlín        11,0 11,0 0
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Unicoop s.r.o.                     0,5 0,5 0
Intercoop s.r.o.                   0,2 0,2 0
Úroky z omeškania: 4,8                    4,6               -0,2
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o. Martin - debl. Irán 3,6 3,4 -0,2
ARO Slovakia, s.r.o. Bratislava - debl. Rumunsko 1,2 1,2 0
Spolu pohľadávky a úroky: 204,0 192,8 -11,2

Zdroj: MF SR 

 

  V roku 2008 sa  pohľadávky voči iným subjektom (deblokácia zahraničných 
pohľadávok)  znížili o 11,2 mil. Sk. Toto zníženie pohľadávok bolo ovplyvnené  kurzovými 
rozdielmi k týmto pohľadávkam. 

 
d) Ostatné pohľadávky štátu 

Vývoj stavu ostatných pohľadávok poskytuje nasledovný prehľad (v mil. Sk):      

Položka aktív Stav 
k 31.12.2007 

Stav 
k 31.12.2008 Zmena 

Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových 45,2 54,1  8,9
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky 158,1 158,1 0
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – penále 306,9 306,9 0
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – pokuty 181,7 177,4 - 4,3
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka 
dotácie 20,3 20,3 0
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV – zastupiteľské úrady 174,4 174,4 0
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva 18,0 18,0 0
Pohľadávka voči peňažným ústavom 51 355,3 62 880,0  11 524,7
Pohľadávka voči peňažným ústavom - úroky 104,0 59,8 - 44,2
Pohľadávka z pozemkových úprav 0,5 0,5 0
Opravné položky k pohľadávkam 0,0  - 572,8 - 572,8
Ostatné pohľadávky spolu 52 364,4 63 276,7  10 912,3

Zdroj: MF SR 

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových sa v roku 2008 zvýšil o 8,9 mil. 
Sk v súvislosti s predpísaním pohľadávky štátu voči Úradu vlády SR vo výške 1,7 mil. Sk, 
Ministerstvu školstva SR vo výške 0,3 mil. Sk a Ministerstvu kultúry SR vo výške 7,7 mil. Sk 
a v prípade Ministerstva školstva SR sa stav znížil o 0,8 mil. Sk. 

 
Stav pohľadávok z rozpočtových nedaňových – pokuty sa v roku 2008 znížil o 4,3 mil. 

Sk hlavne z dôvodu zníženia stavu voči politickým stranám a hnutiam na základe uznesenia 
súdu. 
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 Stav pohľadávok voči peňažným ústavom sa zvýšil vo forme istín o 11 524,7 mil. Sk 
a vo forme úrokov sa znížil o 44,2 mil. Sk. Tieto pohľadávky vznikli z peňažných 
prostriedkov získaných z refinančného systému, ktoré ARDAL v rámci obchodných činností 
deponoval v tuzemských bankách v domácej mene. 

  
 V roku 2008 sa v súlade s výsledkom inventarizácie vytvorili opravné položky 

k pohľadávkam v úhrnnej sume 572,8 mil. Sk.  

 
e) Náklady budúcich období 

 
 V rámci účtovnej závierky kapitoly Všeobecná pokladničná správa v súlade s platnými 

postupmi účtovania boli vytvorené položky časového rozlíšenia  vo forme nákladov budúcich 

období v celkovej sume 10 792,0 mil. Sk. Táto suma pozostáva z:  

- akruálneho diskontu k tuzemským i zahraničným štátnym dlhopisom vo výške 9 392,9 

mil. Sk,  

-  akruálneho diskontu k štátnym pokladničným poukážkam vo výške 700,2 mil. Sk, 

- úroku vyplývajúceho z refinančného systému uzatvoreného medzi MF SR a Štátnou 

pokladnicou alebo komerčnými bankami vo výške 698,9 mil. Sk. 

  

4.2.2. Vývoj štátnych finančných pasív 

Štátne finančné pasíva sú tvorené záväzkami (ďalej nazývané aj ,,štátny dlh“) 

a ostatnými pasívami.  

       Zdroj: MF SR 

  Celkový štátny dlh sa zvýšil oproti roku 2007 o 46 071,7 mil. Sk, t.j. o 6,7 %. 

Z hľadiska jeho skladby, vnútorný dlh medziročne vzrástol o 60 537,9 mil. Sk, t.j. o 11,3 % 

a zahraničný dlh sa znížil o 14 466,2 mil. Sk, t.j. o 9,0 %.  

 Hlavnou príčinou nárastu štátneho dlhu v roku 2008, okrem faktora dlhového 

prefinancovania celého vykázaného schodku štátneho rozpočtu, bolo emitovanie štátnych 

pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov, zaúčtovanie záväzku voči Sociálnej poisťovni 

Položka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Vnútorný dlh   335 242,0   395 617,5   459 567,1   515 874,8   536 595,1 597 133,0
Zahraničný dlh 105 972,0 128 052,2 93 741,7 114 968,8 147 003,7 132 537,5
SPOLU: 441 214,0 523 669,7 553 308,8 630 843,6 683 598,8 729 670,5
Index rastu reťaz. 113,6 118,7 105,7 114,0 108,4 106,7
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z dôvodu prefinancovania dopadov dôchodkovej reformy na jej hospodárenie z prostriedkov 

štátnych finančných aktív, ako aj časové rozlíšenie úrokov zo záväzkov.  

Medziročnú zmenu stavu štátneho dlhu pozitívne ovplyvnili  zúčtované kurzové 

rozdiely k záväzkom ku koncu roka 2008. 

4.2.2.1. Vnútorný dlh 

 Stav vnútorného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad 

(v mil. Sk):  

Položka pasív Stav 
k 31.12.2007

Stav 
k 31.12.2008 Zmena 

Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu 372 914,4 382 819,1 9 904,7
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 1999 0,2 0,2 0,0
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2000 7 355,0 7 345,2 -9,8
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2001 66 757,8 33 754,2 -33 003,6
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2002 9 178,1 9 174,1 -4,0
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2003 55 022,5 39 412,3 -15  610,2
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2004 161 797,8 166 173,7 4 375,9
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2005 31 710,3 40 000,0 8 289,7
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2006 8 157,8 10 347,3 2 189,5
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2007 32 934,9 63 789,4 30 854,5
Štátne dlhopisy na úhradu istín ŠD emit. v r. 2008 0,00 12 822,7 12 822,7
Štátne dlhopisy na rehabilitácie  0,7 0,7 0,0
ŠPP emit. v r.2008, splatné v r. 2009 0,00 22 323,4 22 323,4
Iné záväzky – refinančný systém  152 067,3 154 180,3 2 113,0

Prevzaté záväzky od ŽSR a ŽS. a.s. 10 504,9 8 030,3 - 2 474,6

Prevzaté záväzky od ŽS. a.s. voči Unibanke a.s. 858,6 0,00 -858,6
Prevzaté záväzky od ŽSR voči Tatrabanke a.s. 399,4 285,1 -114,3
Prevzaté záväzky od ŽSR voči ČSOB, a.s. 1 580,4 784,8 -795,6
Prevzaté záväzky od ŽSR voči ĽB, a.s. 704,3 0,00 -704,3
Prevzaté záväzky od ŽSR voči J.P. Morgan  6 962,2 6 960,4 -1,8
Záväzky z anonymných vkladov  1 107,8 990,4 -117,4
Záväzky z anonymných vkladov 1 107,8 990,4 -117,4
Záväzky z dôchodkovej reformy 0,00 28 644,0 28 644,0
Záväzky z dôchodkovej reformy 0,00 28 644,0 28 644,0
Záväzky z upísaných nespl. CP a vkladov  0,00 144,8 144,8
Záväzky z upísaných nespl. CP a vkladov  0,00 144,8 144,8
Vnútorný štátny dlh spolu 536 595,1 597 133,00 60 537,9

Zdroj: MF SR 
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V priebehu roka 2008 na financovanie priebežného schodku štátneho rozpočtu boli 

emitované  štátne pokladničné poukážky v nominálnej hodnote 22 323,4 mil. Sk splatné 

v roku 2009. 

Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu 

k 1.1.2008 v sume 377 724,6 mil. Sk pozostáva z nominálnej hodnoty štátnych dlhopisov 

367 530,9 mil. Sk a akruálnych úrokov v sume 10 193,7 mil. Sk, čo je o 4 810,2 mil. Sk viac, 

ako je stav k 31.12.2007. Tento rozdiel vznikol v súvislosti s prechodom na novú metodiku 

účtovania štátnych dlhopisov v nominálnej hodnote a predstavuje dopočet diskontu.  

  Pôžičky z emisií štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu zvýšili štátny dlh 

o 9 904,7 mil. Sk. Začiatočný stav štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu sa 

v priebehu roka zvýšil vplyvom vydania nových dlhopisov v nominálnej hodnote 52 701,8 

mil. Sk a akruálnych úrokov v celkovej sume 14 174,9 mil. Sk, znížil vplyvom splátok istín 

vo výške 47 496,0 mil. Sk a splátok úrokov vo výške 14 286,2 mil. Sk.  

Stav záväzku štátu z emisií tuzemských dlhopisov ku koncu roka v nominálnej 

hodnote predstavuje 382 819,1 mil. Sk. 

 Stav štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. určených na odškodnenie občanov 

podľa nariadenia vlády SR č. 302/1996 Z.z. a zákona č. 305/1997 Z.z., sa nezmenil. 

 Začiatočný stav záväzkov z titulu tzv. refinančného systému  vo výške 152 067,3  mil. 

Sk sa v priebehu roka zvýšil o 2 113,0 mil. Sk a dosiahol ku koncu roka stav 154 180,3 mil. 

Sk vrátane úrokov. 

 Výrazný podiel na medziročnom znížení  vnútorného štátneho dlhu o 2 474,6 mil. Sk 

majú prevzaté záväzky od Železníc SR a Železničnej spoločnosti, a.s.. Z prevzatých záväzkov 

Železníc SR sa v priebehu roka zrealizovali splátky istín v sume 2 474,0 mil. Sk a splátky 

úrokov  v sume 0,6 mil. Sk, čím sa  štátny dlh znížil ku koncu roka na 8 030,3 mil. Sk. 

Záväzky štátu z anonymných vkladov k 31.12.2008 vo výške 990,4 mil. Sk súvisia 

s odčerpaním týchto anonymných vkladov obyvateľstva  od komerčných bánk do  štátnych 

finančných aktív. Tieto záväzky sa v priebehu roka znížili o 117,4 mil. Sk z dôvodu výplat 

anonymných vkladov oprávneným osobám. 

Záväzky štátu voči Sociálnej poisťovni v celkovej výške 28 644,0 mil. Sk vznikli 

z dôvodu prefinancovania dopadov dôchodkovej reformy na jej hospodárenie. 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov v sume 144,8 mil. Sk  

vyplývajú z výsledkov inventarizácie.  
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4.2.2.2. Zahraničný dlh 

 Stav zahraničného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento 

prehľad:  

Položka pasív Stav 
k 31.12.2007 

Stav 
k 31.12.2008 Zmena 

Vládne záväzky voči zahraničiu – pôžičky 8 040,9 6 140,3 -1 900,6
Pôžička EFSAL od IBRD 6 287,2 5 108,1 -1 179,1
Pôžička ERL od JEXIM BANK 303,8 253,9 -49,9
Pôžička RUK BA od RB RE 76,2 55,9 -20,3
Pôžička PRVF od IBRD 36,9 0,0 -36,9
Pôžička PRSD od IBRD 143,4 115,5 -27,9
Pôžička TEZSS od RB RE 161,4 123,4 -38,0
Pôžička SEKAL od IBRD 870,1 377,2 -492,9
Pôžička TAL od IBRD 125,5 61,4 -64,1
Pôžička PTĽK/HCTA od IBRD 36,4 44,9 8,5
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB 127,6 126,7 -0,9
Záväzky v nekonvertibilných menách            127,6            126,7 -0,9
Čína 123,3 122,7 –0,6
Irán 4,3 4,0 -0,3
Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych 
úverov 0,3 0,3 0,0

Záväzky VÚ civil – OZO 0,3 0,3 0,0
Alžírsko ( Trade Servis, bývalý TECHNOPOL ) 0,3 0,3 0,0
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH 4 470,4 4 226,1 -244,3
Európska investičná banka II – EIB II 427,4 306,6 -120,8
Európska investičná banka III – EIB III 1228,2 880,9 -347,3
Európska investičná banka IV – EIB IV 977,7 811,6 -166,1
Japan Bank for International Cooperation – JBIC 1 837,1 2 227,0 389,9
Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR 
a EIB 6 710,2 7 985,2           1 275,0

 Európská investičná banka - EIB V 889,3 745,8 -143,5
 Európská investičná banka - EIB VI 1804,1 2 070,1 266,0
 Európská investičná banka - EIB VII 3 237,1 2 902,2 -334,9
 Európská investičná banka - EIB VIII 779,7 731,8 -47,9
 Európská investičná banka - EIB IX 0,0 1 535,3 1 535,3
Záv. vyplývajúce z prevzatia úverov od ŽSR a ŽS, 
a.s.  4 435,1  3 364,4 -1 070,7

Prevz. záv. od ŽSR a Žsp a.s. voči EIB 4 435,1 3 364,4 -1 070,7
Záväzky prevzaté od EIB 1 456,1 1 212,3 -243,8
Prevz. záv. od sp.METRO a.s. voči  EIB 1 456,1 1 212,3 -243,8
Záväzky prevzaté od  RBRE 875,1 656,2 -218,9
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Prevz. záv. od SVP š.p. B. Bystrica voči RBRE 875,1 656,2 -218,9
Štátne dlhopisy v zahraničí 120 888,0 108 826,0 -12 062,0
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2000 – EUR 17 673,2 15 857,4 -1 815,8

Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2004 – EUR 34 412,5 30 961,7 -3 450,8
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2006 – EUR 34 480,1 31 050,4 -3 429,7
Záväzok z istiny zo zahr. ŠD emit. v roku 2007 – EUR 34 322,2 30 956,5 3 365,7
Zahraničný štátny dlh spolu 147 003,70 132 537,5 -14 466,2

Zdroj: MF SR 

 

 Zahraničný štátny dlh z pôžičiek od zahraničných bánk sa v priebehu roka znížil 

o 1 900,6 mil. Sk.  Toto zníženie štátneho dlhu  bolo spôsobené zrealizovanými splátkami 

úverov v sume 1 215,8 mil. Sk, čerpaním nových tranží úverov v sume 38,9 mil. Sk, 

debetnými kurzovými rozdielmi 713,3 mil. Sk a časovým rozlíšením úrokov  10,4 mil. Sk. 

 V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny: 

- záväzky z pôžičky EFSAL/IBRD – Reštrukturalizácia podnikovej a finančnej sféry, sa 

znížili o 1 179,1 mil. Sk. Toto zníženie záväzku bolo spôsobené vplyvom splátky istín 

vo výške 568,7 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 603,6 mil. Sk a znížením 

akruálnych úrokov  vo výške 6,8 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky  ERL/JEXIM BANK – Úver na ozdravenie ekonomicky, sa znížil 

o 49,9 mil. Sk vplyvom splátky istín vo výške 83,3 mil. Sk, kreditnými kurzovými 

rozdielmi 34,1 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  vo výške 0,7 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky RUK BA/RBRE – Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice Bratislava, 

sa znížil o 20,3 mil. Sk vplyvom splátky istín 12,4 mil. Sk a debetnými kurzovými 

rozdielmi 7,7 mil. Sk a znížením akruálnych úrokov vo výške 0,2 mil. Sk, 

- záväzok z úveru PRVF/IBRD – Projekt reformy verejných financií, sa znížil o 36,9 

mil. Sk, splatením istiny vo výške 36,3 mil. Sk, kreditnými kurzovými rozdielmi vo 

výške 0,1 mil. Sk a splatením  úrokov  vo výške 0,7 mil.  

- záväzok z pôžičky PRSD/IBRD – Projekt reformy riadenia sociálnych dávok, sa znížil 

o 27,9 mil. Sk vplyvom  čerpania úveru vo výške 2,2 mil. Sk, splátky úveru 15,6 mil. 

Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 14,2 mil. Sk a znížením  predpisom akruálnych 

úrokov  vo výške 0,3 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky TEZSS/RBRE – Projekt transformácie existujúcich zariadení 

sociálnych služieb, sa znížil o 38,0 mil. Sk vplyvom splátky úveru vo výške 21,2 mil. 

Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 16,6 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych 

úrokov  vo výške 0,2 mil. Sk, 
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- záväzok z pôžičky SEKAL/IBRD – Projekt na podporu modernizácie sektora 

zdravotníctva, sa zvýšil o 492,9 mil. Sk vplyvom  splátky istiny 403,1 mil. Sk, 

debetnými kurzovými rozdielmi 88,3 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  

vo výške 1,5 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky TAL/IBRD – Projekt technickej pomoci modernizácie sektora 

zdravotníctva, sa znížil o 64,1 mil. Sk vplyvom čerpania úveru vo výške 24,0 mil. Sk, 

splátkami úveru 75,2 mil. Sk, debetnými kurzovými rozdielmi 12,9 mil. Sk, 

- záväzok z pôžičky HCTA/IBRD – Projekt technickej podpory rozvoja ľudského 

kapitálu, sa zvýšil o 8,5 mil. Sk vplyvom čerpania úveru 12,7 mil. Sk a debetnými 

kurzovými rozdielmi 4,2 mil. Sk. 

 

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB sa medziročne znížili o 0,9 mil. Sk len 

vplyvom kurzových rozdielov. Záväzok voči podnikom zo zahraničných vládnych úverov  sa 

nezmenil. 

Stav zahraničných záväzkov z úverov prevzatých po bývalom Štátnom fonde cestného 

hospodárstva SR sa v priebehu roka znížil o 244,3 mil. Sk. Toto zníženie záväzku bolo 

spôsobené čerpaním nových tranží úverov v sume 201,0 mil. Sk, splátkami úverov v sume 

447,6 mil. Sk, kreditnými kurzovými rozdielmi vo výške 9,3 mil. Sk a znížením predpisu 

akruálnych úrokov 7,0 mil. Sk. 

Záväzky vyplývajúce zo zmlúv medzi MF SR a EIB sa medziročne zvýšili o 1 275,0 

mil. Sk. V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny: 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB V – Európske cestné ťahy (D1 Viedenská cesta 

– Prístavný most) sa znížil o 143,5 mil. Sk vplyvom splátky istiny vo výške  52,8 mil. 

Sk, vplyvom debetných kurzových  rozdielov 89,0 mil. Sk a vplyvom zníženia 

predpisu akruálnych úrokov  1,7 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VI – Európske cestné ťahy (D1 Svinia - Prešov) 

sa zvýšil o 266,0 mil. Sk vplyvom čerpaného úveru 485,8 mil. Sk, vplyvom debetných 

kurzových  rozdielov 218,2 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov  1,6 mil. 

Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VII – Rámcová pôžička na podporu Národného 

rozvojového plánu sa znížil o 334,9 mil. Sk  vplyvom debetných kurzových  rozdielov 

330,3 mil. Sk a znížením predpisu akruálnych úrokov 4,6 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VIII – Diaľnica D1 (Mengusovce - Jánovce) sa 

znížil o 47,9 mil. Sk vplyvom čerpania ďalšej úverovej tranže vo výške 232,3 mil. Sk, 
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splatením istiny vo výške vo výške 181,0 mil. Sk, predpisom akruálnych úrokov 1,9 

mil. Sk a vplyvom debetných kurzových  rozdielov 101,1 mil. Sk, 

- záväzok z poskytnutého nového úveru od EIB IX – Diaľnica D1 (Sverepec - Vrtižer) 

vo výške 1 535,3 mil. Sk vznikol vplyvom jeho čerpania vo výške 1 588,2 mil. Sk 

predpisu úroku vo výške 29,0 mil. Sk a debetných kurzových rozdielov vo výške 81,9 

mil. Sk. 

 

Úvery vyplývajúce z prevzatých záväzkov od ŽSR a ŽS, a.s. sa znížili  zo stavu 

4 435,1 mil. Sk na 3 364,4 mil. Sk, t.j. o 1 070,7 mil. Sk. Na tomto znížení úverov sa 

podieľala splátka istiny v sume  625,9 mil.  Sk, debetné kurzové rozdiely 428,7 mil. Sk 

a zníženie predpisu akruálnych úrokov vo výške 16,1 mil. Sk.  

Úvery vyplývajúce z prevzatých záväzkov od METRO Bratislava, a.s., ktoré boli 

poskytnuté tejto spoločnosti  EIB na výstavbu Mosta Apollo sa znížili  zo stavu 1 456,1 mil. 

Sk na 1 212,3 mil. Sk, t.j. o 243,8 mil. Sk. Na tomto znížení úverov sa podieľala splátka istiny 

v sume 96,9 mil. Sk, debetné kurzové rozdiely 139,5 mil. Sk a  zníženie predpisu akruálnych 

úrokov vo výške 7,4 mil. Sk.  

Úver vyplývajúci z prevzatých záväzkov od SVP š.p. B. Bystrica sa znížil  zo stavu 

875,1 mil. Sk na 656,2 mil. Sk, t.j. o 218,9 mil. Sk. Na tomto znížení úveru sa podieľala 

splátka istiny v sume  128,2 mil.  Sk, debetné kurzové rozdiely 89,6 mil. Sk a zníženie 

predpisu akruálnych úrokov vo výške 1,1 mil. Sk 

Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí k 1.1.2008 

v sume  121 375,9 mil. Sk pozostáva z nominálnej hodnoty zahraničných dlhopisov 117 610,5 

mil. Sk, akruálnych úrokov v sume 3 765,4 mil. Sk, čo je o 487,9 mil. Sk viac ako je stav 

k 31.12.2007. Tento rozdiel vznikol v súvislosti s prechodom na novú metodiku účtovania 

štátnych dlhopisov v nominálnej hodnote a predstavuje dopočet diskontu.  

Záväzok zo štátnych dlhopisov sa medziročne znížil o 12 062,0 mil. Sk. Začiatočný 

stav zahraničných dlhopisov v sume 121 375,9 mil. Sk sa v priebehu roka zvýšil o akruálny 

úrok v sume 5 172,9 mil. Sk, znížil sa o splátku úrokov v celkovej sume 5 308,5 mil. Sk 

a vplyvom kurzových rozdielov v sume 12 414,3 mil. Sk. Stav záväzkov zo zahraničných 

štátnych dlhopisov k 31.12.2008  v nominálnej hodnote predstavuje 108 826,0 mil. Sk.    
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4.3. Tabuľkové prílohy 

Tabuľka č. 1: Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov 

spolu s pohľadávkami za penále - zostatok k 31.12.2008 

   v mil. Sk

Položka aktív Stav  k 
31.12.2007 

Stav  k 
31.12.2008 Zmena 

Pohľadávky z poskytnutých NFV a penále 2 665,8 2 768,7 102,9

    

a)  Pohľadávky z poskytnutých NFV 2 661,8 2 764,7 102,9

Rok 1990 567,2 567,2 0,0

Severoslovenské tehelne a.s. Žilina v likv. 11,9 11,9 0,0

FERRENIT Nitra a.s. 32,5 32,5 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

22,8 22,8 0,0

Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s. v 
konkurze, Levice 

3,8 3,8 0,0

Strana slobody 0,1 0,1 0,0
ZŤS Nova, a.s. Nová  Dubnica 2,7 2,7 0,0
Bardejovské strojárne, a.s. v konkurze, Bardejov 9,0 9,0 0,0
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice 18,5 18,5 0,0
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva 63,5 63,5 0,0
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom 105,4 105,4 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze,  Martin 188,0 188,0 0,0
Správa hmotných rezerv  SR 97,6 97,6 0,0
ZŤS  Prakovce, š.p. v likvidácii 11,4 11,4 0,0
Rok 1991 1,4 1,4 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 1,0 1,0 0,0
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0,4 0,4 0,0
Rok 1994 0,9 0,9 0,0
Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii 0,9 0,9 0,0
Rok 1996 3,0 3,0 0,0
ZUTE s.r.o. Považská Bystrica 3,0 3,0 0,0
Rok 2002 399,2 357,5 -41,7
Mesto Košice 399,2 357,5 -41,7
Rok 2003 1,7 1,3 -0,4
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve 1,3 1,3 0,0
ALCO Slovakia, a.s. Snina 0,4 0,0 -0,4
Rok 2004 827,0 827,0 0,0
Žilina  č. MF/4966/2004 827,0 827,0 0,0
Rok 2005 529,4 529,4 0,0
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Mesto Žilina 529,4 529,4 0,0
Rok 2007 332,0 332,0 0,0
MH Invest, s.r.o. 332,0 332,0  0,0
Rok 2008 0,0 145,0 145,0

Bratislavský samosprávny kraj  0,0 145,0 145,0

b) Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné 
výpomoci 

4,0 4,0 0,0

Lom cementáreň vápenka Werk 7 s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom 

0,1 0,1 0,0

ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava 0,9 0,9 0,0
FERRENIT Nitra 1,0 1,0 0,0
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Žilina 2,0 2,0 0,0

 

Tabuľka č. 2: Prehľad pohľadávok z zrealizovaných záruk podľa príjemcov spolu 

s úrokmi a penále – zostatok k 31.12.2008 

   v mil. Sk

Položka aktív Stav k 
31.12.2007

Stav k 
31.12.2008 Zmena 

Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, 
úroky,  penále 14 060,2 13 439,0 - 621,2
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk 13 599,3 12 978,1 - 621,2
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 143,1 143,1 0,0
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské Michaľany  27,0 27,0 0,0
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 10 509,9 9 888,7 - 621,2
ORWEL, š.p. v likv.  Námestovo 23,0 23,0 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo   46,0 46,0 0,0
LUNA, š.p. v likv. Nitra 26,0 26,0 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze  Banská Štiavnica 60,9 60,9 0,0
TOPEX, a.s. v likv. Vranov nad Topľou  25,0 25,0 0,0
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 200,0 200,0 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 4,0 4,0 0,0
PT, a.s. v konkurze Žilina  1 280,9 1 280,9 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze  Dubnica nad Váhom  473,8 473,8 0,0
Pozemné stavby, š.p.  v likv. Banská Bystrica 101,4 101,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 583,0 583,0 0,0
CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze  Stará Turá 87,5 87,5 0,0
OTF, a.s. v konkurze Nižná 6,1 6,1 0,0
ZŤS, š.p. v likv. Rimavská Sobota 1,7 1,7 0,0
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - 
úroky 158,1 158,1 0,0
TOPEX, a.s. v likvid. Vranov nad Topľou 12,7 12,7 0,0
PT, a.s. v konkurze Žilina 81,5 81,5 0,0
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské. Michaľany 8,1 8,1 0,0
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CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze 
Partizánske 7,8 7,8 0,0
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín 1,7 1,7 0,0
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom 19,4 19,4 0,0
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin 26,9 26,9 0,0
Pohľadávky z  realizovaných štátnych záruk - 
penále 302,9 302,9 0,0
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo 225,2 225,2 0,0
LUNA, š.p. v likv. Nitra 3,1 3,1 0,0
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica 23,2 23,2 0,0
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo 51,4 51,4 0,0
  Zdroj: MF SR 

Tabuľka č. 3: Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov  – zostatok k 31.12.2008 
Záruky poskytnuté v roku 2000  
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2008 

Stav v SKK     
k 31.12.2008 

Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Istina EUR 16,2 489,3
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II. 21.12.2000 Úrok EUR 2,1 63,9
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Istina EUR 2,6 79,1
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III. 21.12.2000 Úrok EUR 0,2 7,5
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Istina EUR 3,4 103,6
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV. 21.12.2000 Úrok EUR 0,6 16,9

 760,3
Záruky poskytnuté v roku 2003       
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2008 

Stav v SKK    
k 31.12.2008 

Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 istina EUR 13,3 399,8
Slov. záruč. a rozvojová banka,a.s.-EIB II. 18.11.2002 úrok EUR 5,1 152,8

     552,6
Záruky poskytnuté v roku 2004      
Organizácia Záručná 

listina 
Druh 
záruky 

Mena Suma v CM 
k 31.12.2008 

Stav v SKK     
k 31.12.2008 

Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 istina EUR 9,1 273,9
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB 19.2.2004 úrok EUR 1,9 56,1

 330,0
Spolu:   SKK  1 642,9

Zdroj: MF SR 
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5. Prehľad o poskytnutých úľavách 
 

5.1. V pôsobnosti daňových orgánov 
 

5.1.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 
  

Na základe žiadostí daňových subjektov, ktorí sa rozhodli v roku 2008 riešiť 

prechodnú platobnú neschopnosť odkladom alebo platením dane v splátkach  podľa § 59 

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

finančných orgánov v znení neskorších predpisov bolo povolených 25 odkladov platenia 

dane/daňového nedoplatku (v roku 2007: 41) a v 27 prípadoch (v roku 2007: 31) bolo 

povolené platenie dane/daňového nedoplatku v splátkach v celkovej výške  90,5 mil. Sk       

(v roku 2007: 85,1 mil. Sk); z toho 10,0 mil. Sk bude splatných až po roku 2008. Prehľad 

o počte a výške povolení podľa právnej formy poskytujú nasledovné údaje:  
  

   Právna forma Odklad platenia dane Zaplatenie dane v splátkach 
počet    mil. Sk počet mil. Sk 

Fyzické osoby 3 1,4 14 6,5 
Právnické osoby 22 58,3 13 24,3 
Spolu 25 59,7 27 30,8 

                 Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

5.1.2. Výška odpustených daňových nedoplatkov 
 

Nedoplatok na dani podľa § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bol v roku 

2008 odpustený v 99 prípadoch v celkovej výške 2,5 mil. Sk. Prehľad o počte a výške 

odpustených daňových nedoplatkov podľa druhu dane poskytujú nasledovné údaje:  

 

Druh dane Počet odpustení mil. Sk 
Daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti 1 0,01  
Daň z príjmu fyzických osôb z podnikania, z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 

28 1,79  

Daň z dedičstva 4 0,01  
Daň z darovania 5 0,01  
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti 56 0,56  
Dane z príjmov platné do roku 1992 5 0,1  
Spolu 99 2,48  

                 Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
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5.1.3. Výška povolených úľav z úroku a sankcií 

Daňové orgány v  roku 2008 poskytli úľavu alebo odpustenie zo sankcií podľa § 103 

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

finančných orgánov v znení neskorších predpisov v 6 914 (v roku 2007: 17 564) prípadoch 

v celkovej výške 105,49 mil. Sk (v roku 2007: 133,6 mil. Sk).  

Prehľad povolených úľav a odpustení sankcií podľa jednotlivých druhov daní 

poskytujú nasledovné údaje:                                                                                                                                                 

Druh dane 
  

Pokuty Zvýšenie dane Penále, sankčný úrok Úrok 
počet mil. Sk počet mil. Sk počet mil. Sk počet mil. Sk 

DPFO 2 207 6,63  0 0 636 15,58 1 0,02  
DPPO 205 7,47  0 0 278 5,54 1 0,03  
DPH 1 090 16,48  48 1,90 832 33,82 6 0,05 
SD 3 0,13  0 0 33 0,58 0 0
CD,DMV 115 0,20  0 0 73 0,53 0 0
Daň  z dedičstva 0 0 0 0 29 0,23 0 0
Daň z darovania 0 0 0 0 23 0,42 0 0
Daň z PPN 73 0,48  2 0,01 364 13,10 0 0
Dane zrušené 0 0,00  0 0 2 0,01 0 0
Pokuty v daň. 
konaní  818 1,72  0 0 0 0 0 0
Pokuty za ERP  73 0,50  0 0 0 0 0 0
Daň vyb. zrážkou  0 0 0 0 1 0,06 0 0
Spolu 4 585 33,61  50  1,91 2 271 69,87 8 0,10

 Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 

5.2. V pôsobnosti colných orgánov 

5.2.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach 
 

Colné  úrady  evidovali   ku  dňu   31.12.2008 odklady  a  splátky pohľadávok 

z daňových a colných platieb v  celkovej   výške  87,5 mil. Sk (v roku 2007: 32,9 mil. Sk), 

pričom v plnom rozsahu ide o povolenú splátku spotrebnej dane. 

5.2.2. Výška odpustených a vrátených colných a daňových platieb 

Colné orgány odpustili za obdobie 1-12/2008 platby v celkovej výške 22,9 mil. Sk (v 

roku 2007: 7,3 mil. Sk). Štruktúra odpustených platieb bola nasledujúca: 

Druh príjmu Odpustená platba (mil. Sk) 
Clo 6,8  
Spotrebné dane 8,5  
Daň z pridanej hodnoty 4,6  
Iné (úroky, sankcie) 3,0  
Spolu 22,9  

                            Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
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6. Prehľad o stave daňových a colných pohľadávok 

6.1. Daňové pohľadávky v správe daňových orgánov 

K 31.12.2008 vykazovala daňová správa daňové pohľadávky v celkovej výške 

45 547,2 mil. Sk, čo je medziročne viac o 2 918,3 mil. Sk (6,8 %). Prehľad o štruktúre 

pohľadávok z hľadiska jednotlivých daní poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk):   

 Stav k 
31.12.2008 

Stav k 
31.12.2007 Rozdiel 

Spolu pohľadávky   45 547,2 42 628,9 2 918,3
v tom:    
Daň z príjmov  7 148,9 6 061,5 1 087,4
zo závislej činnosti      -  11 526,7 -10 438,5 -1 088,2
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti a z prenájmu           4 133,8 3 862,5 271,3

daň z príjmov právnických osôb          14 551,5 12 642,7 1 908,8
daň z príjmov vyberaná zrážkou                -9,7 -5,2 -4,5
Dane z majetku   1 716,2 2 100,4 - 384,2
daň z dedičstva a darovania                51,5 54,6 -3,1
z prevodu a prechodu nehnuteľností           1 664,7 2 045,8 -381,1
Domáce tovary a služby  36 460,5 34 223,8 2 236,7
daň z pridanej hodnoty         34 679,1 32 087,5 2 591,6
spotrebná daň z minerálnych olejov           1 059,6 1 068,2 -8,6
spotrebná daň z liehu              671,6 1 030,7 -359,1
spotrebná daň z piva                29,9 4,8 25,1
spotrebná daň z vína                10,7 21,7 -11,0
spotr. daň z tabaku a tabakových výrobkov                  9,6 10,9 -1,3
Dane z používania tovarov a z povolenia 
na výkon činností              124,0 141,2 -17,2

z motorových vozidiel              124,0 141,2 -17,2
Sankcie uložené v daňovom konaní                97,6 102,0 -4,4

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR 
 

Celkový nárast daňových pohľadávok o 2 918,3 mil. Sk bol spôsobený predovšetkým 

zvýšením daňových pohľadávok na dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických 

osôb, ktoré sú z hľadiska výnosu nosnými daňami. Vykazovanie preplatkov na dani z príjmov 

fyzických osôb zo závislej činnosti je aj v roku 2008 ovplyvnené skutočnosťou, že platitelia 

dane odvedú preddavky na daň a až následne majú povinnosť v lehote do 30 dní po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka zaslať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch. Z tohto 

dôvodu sú na dani evidované preplatky, keďže predpis odvodovej povinnosti je evidovaný až 

po spracovaní zaslaných pohľadávok.  
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6.2.  Colné pohľadávky a daňové pohľadávky v správe colných orgánov 
 

Celkový objem colných a daňových pohľadávok za colnú správu k  31.12.2008 

dosiahol 2 820,5 mil. Sk, z toho 591,8 mil. Sk tvorili pohľadávky v lehote splatnosti a 2 228,7 

mil. Sk pohľadávky po lehote splatnosti. Stav pohľadávok sa medziročne znížil o 550,37 mil. 

Sk, a to predovšetkým v dôsledku ich odpísania. 

Stav pohľadávok po lehote splatnosti sa medziročne znížil o 435,38 mil. Sk. Ich 

štruktúru dokumentujú nasledovné údaje: 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2007 2008 index 
Clo 228,5 202,6 88,7 
Spotrebné dane   1 351,9   1 114,6  82,4 
Vyrovnávacie dávky 1,4 1,3  92,3 
Dovozná prirážka 51,7 40,9 79,1 
Daň z pridanej hodnoty   802,4   654,9 81,6 
Pohľadávky z colného konania 131,9 110,8 84,0 
Pohľadávky z daňového konania   96,3   103,6 107,6 
Spolu 2 664,1 2 228,7 83,7 

                   Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
    
 

6.2.1. Opatrenia colných orgánov na zníženie pohľadávok 
 
        Vymáhanie pohľadávok: vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti vykonávajú colné 

úrady podľa zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ako aj zákona NR SR č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Hlavnou úlohou colnej 

správy je zabezpečiť čo najväčšiu úspešnosť vymáhania pohľadávok a znižovať výšku 

pohľadávok po lehote splatnosti na čo najnižšiu úroveň. Za týmto účelom  colné úrady 

postupujú vo vymáhaní pohľadávok  formou pravidelného  zasielania  výziev  deklarantom  a  

ručiteľom.   

     Exekučné útvary a oddelenia ekonomiky a logistiky na jednotlivých colných úradoch 

vykonávali prostredníctvom dožiadaní zisťovanie majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch, 

spolupracovali s peňažnými ústavmi alebo daňovými  úradmi pri zisťovaní finančných 

prostriedkov dlžníka, resp. možnosti úhrady pohľadávky z daňových preplatkov. Tiež 

spolupracovali s registrovými súdmi pri objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne 

relevantných údajov vyplývajúcich z výpisov obchodných registrov (zmena obchodného 

mena alebo sídla dlžníka, prechod práv a povinností na iný subjekt). Obdobne spolupracovali 

s Registrom obyvateľov SR pri zisťovaní aktuálnych adries fyzických osôb  atď.  
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Celkový prehľad o jednotlivých formách uplatňovaných pri vymáhaní pohľadávok 

poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

Formy  vymáhania 
Počet 

vydaných 
rozhodnutí 

Výška 
vymáhaných 
finančných 

prostriedkov   

Výška 
vymožených 
finančných 

prostriedkov  
Záložné právo 149 23,35 4,48
Preúčtovanie preplatku na dani a nadmerného odpočtu 
DPH dlžníkov 4 0,03 0,05

Preúčtovanie z bankových záruk a vinkulácií 277 99,44 93,73
Rozhodnutie o začatí exekučného konania 1 707 135,39 0,81
Exekučná výzva  1 447 111,91 6,82
Exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky na 
peňažné prostriedky dlžníkov na účtoch vedených v 
bankách, iné peňažné pohľadávky alebo postihnutím 
iných majetkových práv 

693 104,56 6,81

Exekučný príkaz na zrážku zo mzdy a z iných príjmov 173 28,46 1,45
Exekučný príkaz na predaj hnuteľných vecí 12 31,48 1,37
Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností 7 15,17 0,21
Upomienka, urgencia, výzva na zaplatenie nedoplatku 3 226 1 086,90 176,82
 Spolu 7 695 1 636,69 292,55

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR 
 
        Postúpenie pohľadávok:  podľa § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže colný úrad postúpiť tretej 

osobe pohľadávku, ktorá vznikla pred 1. januárom 2006 voči dlžníkovi, na ktorého majetok 

bol  vyhlásený  konkurz. Na základe tohto ustanovenia došlo k podpísaniu zmluvy vo veci 

postúpenia  pohľadávok medzi Colným riaditeľstvom SR a Slovenskou konsolidačnou, a.s. 

Uvedená právnická osoba spĺňa ustanovené podmienky Colného zákona, t. j. je právnickou  

osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Celková výška postúpených pohľadávok k  31. 

12.2008 dosiahla 825,61 mil. Sk, z toho v samotnom roku 2008 došlo k postúpeniu 

pohľadávok vo výške 0,12 mil. Sk.  

 
        Odpis nevymožiteľných pohľadávok: postup odpisovania nevymožiteľných colných a 

daňových pohľadávok je špecifický proces, ktorému predchádza konanie colných úradov 

zamerané na zisťovanie (vyhľadávanie)  majetku dlžníka. Až v prípade negatívnych zistení je 

možné pohľadávku definovať ako nevymožiteľnú a rozhodnúť o jej odpísaní v zmysle platnej 

legislatívy. Pri  plnení uvedených úloh colné úrady spolupracujú  najmä s daňovými orgánmi, 

inými orgánmi štátnej správy ako sú napr. súdy, policajné orgány, katastrálne úrady; 
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s peňažnými ústavmi a s inými osobami, ktorých informácie môžu pomôcť k úhrade  

pohľadávok. V priebehu roku 2008 colná správa odpísala nevymožiteľné pohľadávky vo 

výške 358,39 mil. Sk a k 31.12.2008 evidovala nevymožiteľné pohľadávky vo výške 3 947,3 

mil. Sk.  
 

7. Súhrnná správa  

o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu1)  

MF SR je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit. 

Táto kompetencia vyplýva z ustanovenia § 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") 

v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za rok 2008 boli ročné správy 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu vypracované 

ústrednými orgánmi, vnútornými audítormi alebo útvarmi vnútorného auditu a správami 

finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6, §31a ods. 1 písm. b) a § 35e ods. 7 

zákona.  

Obsah súhrnnej správy vrátane príloh je určený § 4 vyhlášky Ministerstva financií SR 

č. 21/2009 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2009 a ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona. 

7.1. Následná finančná kontrola verejných prostriedkov 

MF SR koordinovalo v roku 2008 v zmysle ustanovenia § 3 a) zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vykonávanie následnej finančnej kontroly s kontrolnými orgánmi. Predkladaná správa 

informuje o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v roku 2008 ústrednými 

orgánmi, ktoré sú správcami rozpočtovej kapitoly a správami finančnej kontroly (ďalej len 

"SFK") Bratislava, Zvolen a Košice. V kontrolnej pôsobnosti uvedených orgánov verejnej 

správy je prevažná časť verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov Európskej únie a iných 

                                                 
1) Súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu za rok 2008 
predkladá MF SR vláde SR spolu s návrhom štátneho záverečného účtu podľa § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedená 
povinnosť MF SR je ustanovená zároveň aj v § 29 ods. 2 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná.  

V roku 2008 vykonali ústredné orgány a správy finančnej kontroly celkom 961 

následných finančných kontrol verejných prostriedkov, z toho bolo 787 kontrol zameraných 

na prostriedky štátneho rozpočtu SR, 174 kontrol na prostriedky EÚ. Následné finančné 

kontroly zamerané na iné zdroje zo zahraničia neboli v roku 2008 vykonané. Celková suma 

overovaných verejných prostriedkov bola 66 360,80 mil. Sk z toho boli prostriedky štátneho 

rozpočtu SR vo výške 50 747,75 mil. Sk, prostriedky EÚ v celkovej výške 15 613,05 mil. Sk. 

Podrobný prehľad o počte následných finančných kontrol a objeme overených 

prostriedkov ŠR SR a EÚ prostriedkov podľa jednotlivých orgánov verejnej správy poskytujú 

údaje nasledujúcej tabuľky: 
 

Orgán verejnej správy 

Počet následných finančných kontrol verejných 
prostriedkov Suma overených verejných prostriedkov v mil. Sk

Celkový 
počet 

Štátny 
rozpočet 

SR 

Prostriedky 
EU 

Iné zdroje zo 
zahraničia 

Celková 
suma  

Štátny 
rozpočet 

SR 

Prostriedky 
EU 

Iné zdroje zo 
zahraničia  

Úrad vlády SR 6 6 - - 11,70 11,70 - - 

Kancelária NR SR 5 5 - - 1 309,89 1 309,89 - - 

Kancelária prezidenta SR 1 1 - - 3,58 3,58 - - 

Ministerstvo financií SR 37 13 24 - 9 200,81 5 834,95 3 365,85 - 

Ministerstvo kultúry SR 18 18 - - 615,96 615,96 - - 

Ministerstvo zdravotníctva SR 34 33 1 - 3 950,01 3 948,38 1,63 - 

Ministerstvo vnútra SR 74 73 1 - 447,50 446,55 0,95 - 
Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR 21 11 10 - 2 707,13 1 848,67 858,46 - 

Ministerstvo obrany SR 38 38 - - 78,29 78,29 - - 
Ministerstvo zahraničných vecí 
SR 6 6 - - 50,76 50,76 - - 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 2 1 1 - 

4,42 0,30 4,12
- 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 23 11 12 - 9 483,71 210,51 9 273,20 - 

Ministerstvo hospodárstva SR 41 24 17 - 865,11 625,56 239,56 - 

Ministerstvo spravodlivosti SR 19 19 - - 285,83 285,83 - - 

Ministerstvo školstva SR 36 28 8 - 3 101,90 3 088,49 13,41 - 
Ministerstvo životného prostredia 
SR 8 6 2 - 529,11 474,80 54,32 - 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR 38 8 30 - 448,27 80,00 368,26 - 

Štatistický úrad SR 19 19 - - 20,38 20,38 - - 

Ústavný súd SR 8 8 - - 5,58 5,58 - - 

Generálna prokuratúra SR 2 2 - - 176,15 176,15 - - 

Slovenská akadémia vied  14 12 2 - 111,64 109,56 2,08 - 



 137

Slovenská informačná služba 5 5 - - 2,54 2,54 - - 

Národný bezpečnostný úrad SR 11 11 - - 39,27 39,27 - - 
Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR 2 2 - - 6 500,00 6 500,00 - - 

Úrad priemyselného vlastníctva 
SR 11 11 - - 102,09 102,09 - - 

Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR 18 17 1 - 154,82 154,15 0,67 - 

Úrad pre verejné obstarávanie SR 2 2 - - 5,60 5,60 - - 

Protimonopolný úrad SR 2 1 1 - 1,04 0,69 0,35 - 

Úrad jadrového dozoru SR - - - - - - - - 
Správa štátnych hmotných rezerv 
SR 12 12 - - 112,00 112,00 - - 

Najvyšší súd SR 2 2 - - 1,60 1,60 - - 

SFK Bratislava 114 93 21 - 13 306,38 12 492,41 813,97 - 

SFK Zvolen 173 155 18 - 7 941,03 7 866,89 74,14 - 

SFK Košice 160 135 25 - 4 786,68 4 244,61 542,07 - 

SPOLU 962 788 174 - 66 360,78 50 747,74 15 613,04 - 
  
 

Zdroj: MF SR 
 

Na základe uvedených kontrol bol celkový počet kontrolných zistení uvedených 

v ročných správach o výsledkoch následných finančných kontrol 10 202 zistení, z toho sa      

8 531 nedostatkov týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 1 671 prostriedkov EÚ.  

V roku 2008 bolo zaznamenané celkom 881 porušení finančnej disciplíny podľa § 31 

písm. a) až d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Porušenie finančnej disciplíny predstavovalo sumu v celkovej 

výške 106,24 mil. Sk, z toho 76,68 mil. Sk sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 29,56 

mil. Sk prostriedkov EÚ.  

Najčastejšie druhy zistených nedostatkov:  

 porušenie zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie 

podmienok za akých boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutie verejných 

finančných prostriedkov bez zmluvného vzťahu, použitie verejných prostriedkov nad 

rámec oprávnenia, nehospodárne vynaloženie verejných prostriedkov, nedodržanie 

termínov na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, nesprávne zatriedenie výdavkov 

v rámci rozpočtu, neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej lehote 

a rozsahu, nedodržanie zásady ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania 
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s verejnými prostriedkami, nebol dodržaný alebo určený spôsob nakladania s verejnými 

prostriedkami), 

 porušenie § 50 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (prijímateľ nepoužil podiel zaplatenej 

dane na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, zhodnocovanie dočasne voľných 

prostriedkov ukladaním na termínované vklady v bankách), 

 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona (nepredloženie 

dokladov preukazujúcich vykonanie verejného obstarávania, použitie nesprávnych metód 

pri verejnom obstarávaní), 

 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (neúplnosť 

účtovných dokladov, oneskorené zaradenie majetku do účtovníctva, nesprávne účtovanie 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nesprávne účtovanie o majetku), 

 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (predaj 

majetku bez písomného rozhodnutia o jeho prebytočnosti, uzatvorenie kúpnej zmluvy bez 

písomného súhlasu zriaďovateľa, nevymenovanie vyraďovacej komisie), 

 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (cestovné 

výdavky boli preukázané nesprávnymi cestovnými lístkami, neoprávnene vyplatené 

stravné), 

 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 

618/2004 Z. z. (nevykonanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 6 a § 9 zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, nezaslanie písomnej správy o splnení prijatých 

opatrení v stanovenom termíne, formálne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly), 

 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (uzavretie dohôd 

o vykonaní práce v rozpore so zákonom),  

 nedodržanie časových limitov aktivít procesu riadenia projektu zo strany riadiaceho 

orgánu (RO) napr.: (proces výberu a schvaľovania projektov na úrovni RO až do uzavretia 

zmluvy medzi RO a konečným príjemcom (KP) trval dlhšie ako v internom manuáli (IM) 

maximálne stanovená lehota 62 pracovných dní, RO akceptoval podanie žiadosti o platbu 

KP za obdobie dlhšie ako tri mesiace v rozpore so zmluvou s KP), 

 nedodržanie zmluvných podmienok pri zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (nepredloženie monitorovacích správ, nedodržanie termínov na oznámenie 
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zmien a skutočností, ktoré súvisia s plnením zmluvy, nedodržanie harmonogramu 

realizácie aktivít projektu, nepoistenie majetku zakúpeného z prostriedkov EÚ),  

 porušenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (nesprávny spôsob tvorby 

sociálneho fondu ),  

 nedodržanie zákona č 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie denného limitu pokladničného 

zostatku). 

V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, 

postupovali kontrolné orgány podľa zákona a oznamovali ich orgánom činným v trestnom 

konaní. Prehľad o počte prípadov, ktoré boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní 

alebo orgánom príslušným podľa osobitých predpisov v roku 2008 poskytujú nasledovné 

údaje: 

Kontrolný orgán Počet prípadov 
Ministerstvo vnútra SR 9 
Ministerstvo obrany SR 2 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 
Ministerstvo školstva SR 7 
Ministerstvom hospodárstva  37 
Ministerstvo pôdohospodárstva 1 
Spolu 57

          Zdroj: MF SR 

7.2. Vnútorný audit verejných prostriedkov 

Vedúci ústredných orgánov sú podľa zákona povinní zabezpečiť vykonávanie 

vnútorného auditu vlastným zamestnancom, alebo organizačnou jednotkou funkčne 

a organizačne oddelených od riadiacich a kontrolných štruktúr. O výnimke z povinnosti 

zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom (kde 

by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov 

a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné), 

rozhoduje minister financií SR.  

Vykonávanie vnútorného auditu k 31.12.2008 bolo zabezpečené v 24 ústredných 

orgánoch, 5 ústredných orgánov nemalo obsadenú funkciu vnútorného audítora a 3 ústredné 
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orgány mali výnimku z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným 

zamestnancom. 

V roku 2008 vnútorní audítori vykonali celkovo 87 vnútorných auditov, v rámci 

ktorých bolo vykonaných 13 následných auditov (follow-up) za účelom overenia plnenia 

prijatých opatrení z vykonaných vnútorných auditov auditovanými subjektmi a 1 následný 

audit bol presunutý do roku 2009.  

Z celkového počtu vykonaných vnútorných auditov bolo 72 vnútorných auditov 

v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR, 14 vnútorných auditov 

prostriedkov EÚ a spolufinancovania a 1 audit z prostriedkov ostatných nástrojov finančnej 

pomoci zo zahraničia (Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 

a Nórskeho finančného mechanizmu zameraného na implementáciu Fondu počiatočného 

kapitálu). Do celkového počtu nie sú započítané vnútorné audity vykonané vnútorným 

audítorom Slovenskej informačnej služby, vzhľadom na osobitný režim ochrany utajovaných 

skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

Na nápravu zistených nedostatkov navrhli vnútorní audítori spolu 804 odporúčaní. 

Auditované subjekty akceptovali 778 odporúčaní, 7 odporúčaní bolo čiastočne 

akceptovaných, 19 odporúčaní nebolo akceptovaných. 

Najčastejšie zistenia vnútorných audítorov: 

 úroveň čerpania finančných prostriedkov na jednotlivých organizačných jednotkách 

ovplyvňuje častá fluktuácia pracovníkov a nedostatočné personálne obsadenie. Noví 

pracovníci potom nie sú zodpovední za úroveň a stav čerpania finančných prostriedkov za 

predchádzajúce obdobie, 

 informačný systém ITMS II nie je nastavený pre implementáciu niektorých operačných 

programov (OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR), 

 popis procesu kontroly Žiadosti o finančný príspevok nezabezpečuje kontrolu, či daný 

žiadateľ už existuje v ITMS ako žiadateľ v inej otvorenej výzve. Chýba účinný riadiaci a 

kontrolný mechanizmus neprekrývania sa výdavkov v procese formálnej kontroly a 

ďalších relevantných procesoch, 

 chýbajúca dokumentácia o nediskriminácii uchádzačov/záujemcov, transparentnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, 
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 porušovanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. nesprávne 

zatrieďovanie výdavkov v rámci rozpočtovej klasifikácie a zdrojov financovania), 

 podľa čl. 13 nariadenia Komisie č. 1828/2006 má riadiaci orgán zaviesť overovacie 

postupy a viesť záznamy o každom overovaní, v ktorom uvedie vykonané práce, dátum a 

výsledky overovania a opatrenia prijaté v súvislosti so zistenými nezrovnalosťami. V 

záväzných dokumentoch sa nenachádza popis procesu overovania odstránenia 

nedostatkov, ktoré boli zistené v rámci overovania na mieste, 

 neaktualizované Interné manuály, 

 chýba jasný a jednoznačne definovaný audit trail - pri schválení Žiadosti o platbu nie je 

uvedený časový limit na vypracovanie dokumentov, pri hodnotení projektov nie je 

zadefinovaná zodpovednosť za vypracovanie dokumentov na spracovaní ktorých sa 

podieľajú viacerí zamestnanci, 

 porušovanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

zákona č. 618/2004 Z. z. (napr. nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly), 

 podľa Systému riadenia ŠF a KF v Internom manuáli procedúr popis procesu 

nezabezpečuje dostatočné pokrytie rizík neoprávnenosti výdavkov projektov technickej 

pomoci, 

 nariadenie Komisie č. 1828/2006 čl. 37 ods. 1 ustanovuje povinnosť pre členský štát 

prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému zverejneniu informácií  

uvedených v účtovných záznamoch, alebo zabrániť neoprávnenému prístupu k nim. Vo 

vnútornom manuáli procedúr certifikačného orgánu 2007-2013 verzia 3.0 chýba zmienka 

o dodržiavaní týchto ustanovení,  

 interný manuál riadiaceho orgánu neobsahuje výberové kritériá, ktoré by jednoznačne 

definovali pravidlá a spôsob výberu, ktorými sa riadi výberová komisia pri výbere žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok ani procedúru, podľa čoho bude vybraný projekt v 

prípade, že po splnení hodnotiacich kritérií bude viacero projektov na rovnakej úrovni a 

bude nutné určiť výber projektu, 

 v Internom manuáli chýba vzorová zmluva/dohoda medzi RO a externými hodnotiteľmi, 

 v Internom manuáli nie je identifikovaný  proces overenia dokumentácie k verejnému 

obstarávaniu pri zákazkách s nízkou hodnotou. V prípade nezabezpečenia overenia 
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dokumentácie k verejnému obstarávaniu pri zákazkách s nízkou hodnotou vzniká riziko 

nedostatočnej kontroly postupov verejného obstarávania a riziko neodhalenia možných 

porušení zákona o verejnom obstarávaní, 

 v opise Riadiacich a kontrolných systémov nebol identifikovaný popis postupov overenia 

na mieste v prípade overenia  na základe výberu vzoriek. V opise Riadiacich 

a kontrolných systémov nebolo identifikované za akých okolnosti a na základe akej 

metódy sa vzorka operácií na kontrolu na miesta vyberá a tiež, či existujú opatrenia 

zabezpečujúce preverenie metódy výberu vzoriek minimálne raz ročne, 

 prehlásenie o overení k žiadosti o priebežnú platbu  vypracoval a schválil  jeden a ten istý 

zamestnanec, 

 organizácie často nemajú prijatý a schválený podpisový plán, 

 štátny odborný dozor v oblasti civilného letectva nie je vykonávaný a uskutočňovaná je 

len kontrola výkonu štátnej správy na Leteckom úrade SR, 

 porušovanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (napr.: 

nesprávne, nepreukázateľné a neúplné vedenie účtovníctva, nejasnosti v evidencii 

majetku). 

7.3. Vnútorný audit Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

Vnútorný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) má osobitné 

postavenie oproti vnútornému auditu ústredných orgánov. Z uvedeného dôvodu sú výsledky 

vnútorného auditu PPA uvádzané osobitne, tzn. ani počty vykonaných vnútorných auditov a 

ani zistenia neboli zahrnuté v predchádzajúcej časti tejto súhrnnej správy. 

V roku 2008 odbor vnútorného auditu vykonal 1 vnútorný audit zameraný na oblasť 

podpôr poskytovaných v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka SR na roky 2004 – 2006. 

Celkom bolo audítorskou skupinou identifikovaných 8 zistení, hlavné zistenia boli 
nasledovné: 

 

 nedostatky, ktoré sa týkali najmä lehoty pri prevode nenávratného finančného príspevku 

(NFP) konečnému prijímateľovi, z čoho vyplynulo riziko porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP, podľa ktorej by pri nároku na vyplatenie platby mal SORO zabezpečiť prevod NFP 

konečnému prijímateľovi spravidla do 60 dní, 
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 nedostatok v Zmluve o NFP, ktorá svojim obsahom nezabezpečuje ochranu prostriedkov 

EÚ a ŠR SR v čase od vykonania prvej platby, resp. až po ukončenie platnosti zmluvy, 

z čoho vyplynulo riziko porušenia zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. 

 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených z auditu boli zo strany auditovaného 

subjektu splnené. 
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Podrobný prehľad o počte vykonaných vnútorných auditov podľa jednotlivých orgánov verejnej správy 

* V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zdroj: MF SR

P. č. Ústredný orgán 

Počet vykonaných vnútorných auditov Počet odporúčaní 

Celkom

Prostriedky 
ŠR a štátnych 

účelových 
fondov 

Prostriedky EÚ a 
spolufinancovania 

Iné 
prostriedky 

zo zahraničia 
Celkom Akceptované Čiastočne 

neakceptované Neakceptované 

1. Generálna prokuratúra SR  2 2 - - 38 36 1 1 

2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR  7 5 2 - 339 333 - 6 

3. Ministerstvo financií SR 6 6 - - 16 16 - - 
4. Ministerstvo hospodárstva SR  6 1 5 - 21 21 - - 
5. Ministerstvo kultúry SR  1 1 - - 23 23 - - 
6. Ministerstvo obrany SR  6 5 1 - 100 94 2 4 
7. Ministerstvo pôdohospodárstva SR  1 1 - - - - - - 
8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  7 3 4 - 19 19 - - 
9. Ministerstvo spravodlivosti SR 7 7 - - 28 28 - - 
10. Ministerstvo školstva SR 2 2 - - 26 26 - - 
11. Ministerstvo vnútra SR 3 3 - - 14 14 - - 

12. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR 2 2 - - 38 31 - 7 

13. Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 3 - - 17 17 - - 
14. Ministerstvo zdravotníctva SR  2 2 - - 13 13 - - 
15. Ministerstvo životného prostredia SR 2 - 2 - 13 13 - - 
16. Najvyšší kontrolný úrad SR 3 3 - - 4 4 - - 
17. Národný bezpečnostný úrad SR 4 4 - - 11 10 1 - 
18. Slovenská informačná služba * - - - - - - - - 
19. Správa štátnych hmotných rezerv SR 4 4 - - 22 22 - - 
20. Štatistický úrad SR 2 2 - - 8 7 1 - 
21. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 4 - - 15 12 2 1 

22. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR 4 4 - - 9 9 - - 

23. Úrad priemyselného vlastníctva SR 7 7 - - 30 30 - - 
24. Úrad vlády SR 2 1 - 1 - - - - 
SPOLU 87 72 14 1 804 778 7 19 
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7.4. Vládny audit verejných prostriedkov 

MF SR koordinovalo v roku 2008 vykonávanie vládnych auditov spolu so 

spolupracujúcimi orgánmi podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplneným 

zákonom č. 165/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2008. 

V roku 2008 vykonali ústredné orgány a SFK celkom 245 vládnych auditov verejných 

prostriedkov, z toho bolo 219 vládnych auditov zameraných na prostriedky štátneho rozpočtu 

SR a 26 vládnych auditov na prostriedky EÚ. K 31. 12. 2008 nebol ukončený žiadny vládny 

audit so zameraním na iné zdroje zo zahraničia. 

Celková suma overených verejných prostriedkov predstavovala 21 675,07 mil. Sk, 

z toho prostriedky štátneho rozpočtu SR predstavujú 20 308,57 mil. Sk a prostriedky EÚ 

1 366,51 Sk. 

Na základe uvedených vládnych auditov bol celkový počet zistených nedostatkov 741, 

z tohto počtu sa 360 nedostatkov týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 381 prostriedkov 

EÚ. Porušenie finančnej disciplíny predstavuje sumu v celkovej výške 30,04 mil. Sk, z toho 

21,40 mil. Sk sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu SR a  8,64 mil. Sk prostriedkov EÚ. Na 

nápravu zistených nedostatkov navrhli vnútorní audítori spolu 576 odporúčaní. Auditované 

subjekty akceptovali 563 odporúčaní, 1 odporúčanie bolo čiastočne akceptované a 12 

odporúčaní nebolo akceptovaných. 

Najčastejšie sa opakujúce nedostatky predstavovali:  

 porušenie zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, 

 nedostatky v rámci Interných manuálov (nesúlad s nariadeniami, chýbajúce povinné časti 
a ustanovenia), 
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 nedostatočne a nedôsledne vykonávaná predbežná a priebežná finančná kontrola, 

 nedodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok a termínov stanovených v zmluve 
o NFP. 

V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, 

postupovali kontrolné orgány podľa zákona a oznamovali ich orgánom činným v trestnom 

konaní. Celkový počet nedostatkov zistených prostredníctvom vládnych auditov oznámených 

orgánom činným v trestnom konaní v roku 2008 predstavovali 2 prípady nahlásené Správou 

finančnej kontroly Zvolen. 
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Podrobný prehľad o počte vládnych auditov a objeme overených prostriedkov ŠR SR a EÚ prostriedkov podľa jednotlivých orgánov 
verejnej správy 

Ústredný orgán 

Počet vykonaných vládnych auditov Suma overených prostriedkov v mil. Sk Počet odporúčaní 

prostriedky 
ŠR 

prostriedky 
EÚ 

iné zdroje zo 
zahraničia prostriedky ŠR prostriedky 

EÚ 
iné zdroje zo 

zahraničia 
akceptovan

é 

čiastočne 
akceptovan

é 
neakceptované 

Ministerstvo financií SR 8 9 0 3 352,97 0,00 0,00 278 0 2 

Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR 0 2 0 0,00 1 276,94 0,00 7 0 0 

Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 0 6 0 0,00 54,63 0,00 13 0 0 

Ministerstvo životného prostredia SR 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 0 

SFK Bratislava 60 2 0 4 158,41 11,74 0,00 18 0 7 

SFK Zvolen 129 7 0 7 528,23 21,87 0,00 239 0 3 

SFK Košice 22 1 0 5 268,95 1,32 0,00 8 0 0 

SPOLU 219 28 0 20 308,56 1 366,50 0,00 563 1 12 

Zdroj: MF SR          
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