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 Otázky pre Ministerstvo financií SR k Správe o dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií a Hospodáreniu verejnej správy        

za rok 2019  
 
 
 

• Otázky1 RRZ k vývoju verejných financií v roku 2019 odoslané dňa 23. marca 2020 
(odpovede MF SR z 3. apríla 2020) 

 

1. Zašlite nám prosím predbežné údaje za hotovostné príjmy a výdavky jednotlivých 

subjektov verejnej správy v členení podľa ekonomickej klasifikácie s podrobným popisom 

ďalších úprav (časové rozlíšenie a iné úpravy) umožňujúcich prechod na saldo v metodike 

ESA2010. Ide o tabuľky v rovnakej štruktúre ako zverejňuje MF SR v rámci prílohy 

Súhrnnej výročnej správy. Tieto údaje nám prosím zašlite vo formáte .xls/.xlsx. 

 

Hotovostné príjmy a hotovostné výdavky za jednotlivé zložky VS sú k dispozícii RRZ vo 

výkazníctve IS Štátnej pokladnice. Podklad slúžiaci pre vyčíslenie prechodu 

z hotovostného salda na saldo v metodike ESA 2010 Vám zasielame v prílohe. Ide 

o pracovný dokument MF SR, ktorý navzájom zdieľajú oprávnené štatistické autority MF 

SR, ŠÚ SR a NBS. Z tohto dôvodu žiadame, aby podklad bol použitý len na pracovné účely 

RRZ, bez jeho zverejňovania v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek čase. MF SR oficiálne 

zverejňuje uvedenú zostavu až po jesennej notifikácii v rámci príloh k Súhrnnej výročnej 

správy, kedy je možné údaje považovať za konečné. 

 

Zdôvodnenie RRZ: MF SR údaje poskytlo. Vzhľadom na uvedené dôvody ich však RRZ 

nezverejňuje. 

 

2. Rozdeľte prosím prijaté dividendy štátneho rozpočtu a MH Manažment podľa 

jednotlivých podnikov (v členení na hotovostné príjmy, časové rozlíšenie a prípadné 

superdividendy). Tieto údaje nám prosím zašlite vo formáte .xls/.xlsx. 

 

Rozdelenie dividend je v prílohe č. 1.  

 

3. Uveďte prosím údaje o predbežnom odhade salda a hrubého dlhu verejnej správy za rok 

2019. 

 

Žiadame, aby uvedené predbežné hodnoty neboli zo strany RRZ zverejňované, nakoľko 

oficiálne zverejnenie výsledkov zo strany Eurostatu sa predpokladá 22.4.  

 

Zdôvodnenie RRZ: MF SR údaje poskytlo. Vzhľadom na v tom čase prebiehajúcu notifikáciu 

údajov zo strany Eurostatu išlo o predbežné údaje, pričom notifikované údaje boli 

zverejnené dňa 22. apríla 2020 (deficit vo výške 1,3 % HDP a hrubý dlh vo výške 48,0 % HDP). 

 
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede MF SR sú modrým písmom. Červeným 

písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré MF SR žiadalo nezverejniť. 
Zeleným písmom sú odpovede, ktoré sú podľa názoru RRZ nedostatočné resp. čiastkové (obsahujú aj vysvetlenie 
zo strany RRZ). 
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4. Uveďte prosím časové rozlíšenie výnosového úroku zo zahraničných pohľadávok v roku 

2019. 

 

Výnosový úrok zo zahraničných pohľadávok v roku 2019 bol 316 tis. eur.  

 

5. Zaznamenalo sa v roku 2019 odpustenie pohľadávok voči zahraničiu? V prípade, že áno, 

prosím uveďte sumu a základné informácie o transakcii. 

 

V roku 2019 nedošlo k odpusteniu pohľadávok voči zahraničiu. Na základe interných 

účtovných zásad MF SR boli vytvorené opravné položky k tým pohľadávkam, ktorých 

vymožiteľnosť je problematická, a to v hodnote 49 mil. eur. V rámci toho v súlade so 

závermi EDP misie v roku 2019 boli prepočítané úroky v prípade pohľadávky bývalej 

Juhoslávie, kde sa zložený úrok nahradil jednoduchým. Negatívny vplyv tejto revízie bol 

v roku 2019 36,9 mil. eur.  

 

6. Uveďte prosím sumu korekcií v roku 2019 v členení na individuálne, systémové a za PPA. 

Zároveň v prípade, že bola zaznamenaná aj položka očisťujúca vplyv uhradených korekcií 

nahlásených v čase ich rozhodnutia (podobne ako v rokoch 2017 a 2018), uveďte prosím 

jej sumu a podkladové informácie, na základe ktorých je táto suma jednoznačne 

identifikovateľná. 

 

·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU   -39,7 mil. eur 

·    zníženie pohľadávky voči EU z dôvodu systémových korekcií   -6,8 mil. eur 
·    zníženie pohľadávky voči EU z dôvodu individuálnych korekcií   -3,9 mil. eur 
.      Upravujúca položka-očistenie vplyvu príjmov PJ za prostriedky 
EU z uhradených korekcií nahlásených v roku rozhodnutia 

  
56,9 mil. eur 

·    zníženie pohľadávky voči EU z dôvodu korekcií za PPA   -9,3 mil. eur 

·    časové rozlíšenie odvodu do EU   0 

 

Podkladovým materiálom je spracovaná notifikačná tabuľka o schodku a dlhu verejnej 

správy za rok 2019, údaje zaevidované v monitorovacom systéme ITMS a v účtovnom 

systéme ISUF podľa stavu k 31.12.2019 podľa podmienok odsúhlasenej metodiky 

eliminovania vplyvu EÚ tokov na verejné financie a času zaznamenania korekcií. 

 

7. Uveďte prosím sumu vylúčených príjmových a výdavkových úrokov zo swapov. 

 

Príjmové úroky zo swapov: 86,3 mil. eur 

Výdavkové úroky zo swapov: 75,0 mil. eur 

 

8. Aký je odhadovaný vplyv EFSF na saldo verejnej správy v roku 2019 (v členení na tržby, 

prevádzkové náklady, úrokové výnosy, úrokové náklady a kapitálový transfer)?  

 

·    imputovaný poplatok EFSF-jednorazový poplatok P.1 (tržba)            0 

·    imputovaný poplatok EFSF-prevádzkové náklady P.2       -0,3 mil. eur 

·    imputovaný výnosový úrok EFSF    24,3 mil. eur 
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·    imputovaný nákladový úrok EFSF   -24,1 mil. eur 

 

9. Uveďte prosím zmenu stavu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu zahrnutú v salde 

verejnej správy podľa metodiky ESA2010 v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.  

 

Údaje sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

10. Prosím uveďte vplyvy oddlženia v sektore zdravotníctva na jednotlivé položky 

konsolidovaných príjmov a výdavkov verejnej správy a jednotlivé subjekty verejnej správy 

v roku 2019.  

 

Údaje sú uvedené v prílohe č. 3. 

 

11. Slovenská inovačná a energetická agentúra má v príjmoch FIN-1 na EKRK 331 

zaznamenanú sumu 62,0 mil. eur s kódom zdroja 11A4 (zahraničný grant na odstavenie 

bloku V1 elektrárne Jaslovské Bohunice). Výdavky na rovnakom kóde zdroja dosiahli 275 

tis. eur. Agentúra zároveň v súvahe zaznamenala nárast záväzkov zo zúčtovania 

s Európskymi spoločenstvami (č. pol. 171) o 61,8 mil. eur. Sú všetky tieto transakcie 

zaznamenané v salde verejnej správy podľa metodiky ESA2010? V prípade, že nie, prosím 

uveďte ktorá z nich nie je zachytená v príjmoch a výdavkov a zdôvodnite. 

 

Všetky transakcie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, príjmy, výdavky aj nárast 

záväzku sú zaznamenané v salde verejnej správy. 

 

12. Uveďte prosím identifikované jednorazové vplyvy v roku 2019 (ich sumu a popis). 

 

MF SR analyzuje vývoj za rok 2019. Pre túto chvíľu neidentifikujeme jednorazové vplyvy. 

Finálne čísla jednorazových vplyvov zverejní MF SR štandardne v rámci svojich 

strategických rozpočtových dokumentov (Program stability, Hodnotenie pravidla 

o vyrovnanom rozpočte, atď.) 

 

13. V správe o čerpaní EÚ fondov, ktorú MF SR každý mesiac zverejňuje, bola v rámci 

informácie o čerpaní k 30. novembru 2019 uvedená suma, ktorú bolo potrebné 

dodeklarovať do konca roku 2019, vo výške 431,0 mil. eur (ide o údaj za EŠIF spolu bez 

PRV). Akú časť z tejto sumy sa podarilo vyčerpať (v členení podľa jednotlivých 

operačných programov)? V prípade, že sa nejaká suma nevyčerpala do stanoveného 

termínu, došlo k jej prepadnutiu a nemožnosti čerpania daných prostriedkov? Uveďte 

prosím nevyčerpané/prepadnuté sumy aj za predchádzajúce roky (v členení podľa 

operačných programov). 

 

Zo sumy 431,0 mil. EUR, ktorú bolo potrebné dodeklarovať do konca roka 2019 podľa stavu 

k 30.11.2019 sa podarilo deklarovať 429,9 mil. eur. Rozdiel predstavujú nedeklarované 

prostriedky v sume 1,1 mil. eur za OP Rybné hospodárstvo 2014-2020, ktoré predstavujú 

dekomitment. V tabuľke nižšie uvádzame OP a výšku dekomitmentu v predchádzajúcich 

rokoch. 
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Program 
Dekomitment 

2017 

Dekomitment 

2018 

Dekomitment 

2019 

OP Integ. infraštruktúra (OP II + OP VaI) – pôvodný OP VaI 26,9 81,4 0,00 

Integrovaný regionálny OP 0,00 38,9 0,00 

OP Rybné hospodárstvo  0,00 1,9 1,1 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 26,9 122,2 1,1 

 

14. Nemocnica sv. Michala nepredložila do Štátnej pokladnice výkazy FIN1-12 a FIN 2-04 ku 

koncu roka 2019. Uveďte prosím, či a v akej výške boli do predbežného odhadu salda 

zahrnuté príjmy a výdavky tohto subjektu (v členení podľa vecných položiek). Uveďte 

prosím aj zdroj údajov.  

 

Univerzitná nemocnica sv. Michala predložila do Štátnej pokladnice FIN 2-04, FIN 5-04. 

Informácie o príjmoch a výdavkoch predložil subjekt v rámci podkladov do návrhu 

rozpočtu VS na roky 2021-2023. Údaje v podrobnejšej štruktúre sú uvedené v prílohe č. 4. 

 

15. V súvislosti s dohodou o ukončení súdnych sporov medzi MF SR a správcom konkurznej 

podstaty  Devín  banky  (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk)  došlo 

podľa výkazu FIN1-12 vo februári 2019 k úhrade sumy 35,5 mil. eur z kapitoly Všeobecnej 

pokladničnej správy (podpoložka EKRK 637018). Uveďte prosím, či došlo v priebehu roku 

2019 aj k prijatiu prostriedkov na účty štátu v rovnakej výške. Ak áno, v ktorej podpoložke 

EKRK a rozpočtovej kapitole je zaznamenaná? V prípade, že nie, bola vytvorená v súvahe 

pohľadávka (v ktorej položke a rozpočtovej kapitole)? 

 

V roku 2019 MF SR vyplatilo na základe súdom schváleného súdneho zmieru správcovi 

konkurznej podstaty 35,5 mil. eur. Zároveň MF SR zaúčtovalo v kapitole VPS na základe 

predložených podkladov pohľadávku prihlásenú do konkurzu Devín banky vo výške 307,5 

mil. eur. Na základe rozvrhového uznesenia KS Bratislava bol MF SR priznaný výťažok 

z konkurznej podstaty vo výške 35,4 mil. eur. Rozvrhové uznesenie nadobudlo 

právoplatnosť v roku 2020, vo februári 2020 bolo prijatých 35,4 mil. eur na účet VPS 

klasifikovaných na EKRK 292027.     

  

16. Akým spôsobom (na základe akých informácií a v akej výške) sa v roku 2019 zaznamenali 

príjmy a výdavky vybraných neziskových organizácií a podnikateľských subjektov obcí a 

miest, ktoré nemajú povinnosť predkladať výkazy? 

 

Po zrušení povinnosti predkladať finančné výkazy pre tieto subjekty sa príjmy a výdavky 

týchto subjektov miestnej samosprávy vykazujú na základe ročných účtovných výkazov. 

Pre účely marcovej notifikácie boli použité údaje z účtovných  výkazov za rok 2018 

z dôvodu, že v tomto čase nie sú ešte dostupné účtovné výkazy za rok 2019. Následne 

budú údaje revidované v septembrovej notifikácii na základe riadnych účtovných 

závierok subjektov za rok 2019. 

 

17. Na základe benchmarkovej revízie bola v októbri 2019 do príjmov a výdavkov verejnej 

správy zahrnutá podpora zelenej energie a výroby elektriny z domáceho uhlia. Prosím 

uveďte, v akej výške boli ovplyvnené príjmy a výdavky verejnej správy v roku 2019. Došlo 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk
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v porovnaní s októbrovou notifikáciou k nejakej metodickej zmene 

v zaznamenaní/výpočte týchto transakcií? 

 

·   imputácia daňových príjmov za zelenú energiu   563,3 mil. eur 

·   imputácia výdavkových subvencii na zelenú energiu   -542,3 mi. eur 

V porovnaní s októbrovou notifikáciou nedošlo k metodickej zmene 

v zaznamenaní/výpočte týchto transakcií. 

 

18. V akej výške boli v roku 2019 zaznamenané príjmy z telekomunikačných UMTS licencií? 

 

Príjmy z telekomunikačných (UMTS) licencií sa zaznamenali vo výške 19,2 mil. eur. 

 

19. Uveďte prosím príjmy z poplatku za registráciu automobilov za rok 2019. 

 

Príjem ŠR zo správnych poplatkov za zápis držiteľa motorového vozidla v roku 2019 bol 

vo výške 65,7 mil. eur. 

 

20. Podľa údajov z výkazu FIN 1-12 Ministerstvo vnútra SR poskytlo v roku 2019 sumu 20 mil. 

eur a Ministerstvo obrany SR sumu 13,6 mil. eur na účasť na majetku v tuzemsku (EKRK 

814 001). Prosím uveďte, o aké transakcie išlo a či ovplyvnili saldo v metodike ESA2010. 

 

Suma 20 mil. eur predstavoval poskytnutý kapitálový transfer Univerzitnej nemocnici sv. 

Michala, 13,0 mil. eur bol poskytnutý kapitálový transfer Leteckým opravovniam Trenčín 

a 605 tis. eur predstavoval kapitálový transfer do štátneho podniku Vojenské lesy 

a majetky, š. p. Tieto transakcie mali negatívny vplyv na schodok verejnej správy. 

 

21. Iné pohľadávky klienta Štátny dlh (Individuálna účtovná závierka, riadok 059) klesli 

z 134,9 mil. eur na konci roku 2018 na 88,0 mil. eur na konci roku 2019. Uveďte prosím 

dôvody poklesu týchto pohľadávok. 

 

Pokles hodnoty pohľadávok bol spôsobený tvorbou opravných položiek, ktoré sú 

popísané v odpovedi na otázku č. 5. Tvorba opravných položiek bola z časti 

kompenzovaná predpisom úrokov a zmenou v ocenení pohľadávok v sume 3 mil. eur. 

 

22. Rozpočet na rok 2019 predpokladal jednorazové hotovostné príjmy z udelenia licencií v 

oblasti hazardných hier vo výške 59 mil. eur s modifikujúcou položkou vo výške -49 mil. 

eur. Prosím uveďte, v akej výške sa naplnili tieto hotovostné príjmy a k akej úprave došlo 

pri prechode na metodiku ESA2010. Je táto úprava zachytená v položkách súvahy, ktoré 

vstupujú do výpočtu salda alebo pre účely notifikácie došlo k dodatočnej imputácii? 

 

Jednorazové hotovostné príjmy z predaja licencií na prevádzkovanie hazardných hier 

vybrané v súvislosti s novým zákonom o hazardných hrách (zákon č. 30/2019 Z. z.) v roku 

2019 dosiahli sumu 28 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtovanej sumy na 47,5 %. 

V zmysle udelených licencií pre rok 2019 patrí do časovo rozlíšených daňových príjmov z 

príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry na úrovni 3,6 mil. eur. 
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23. V roku 2018 bol v salde verejnej správy zaznamenaný negatívny vplyv vo výške 50,3 mil. 

eur z faktoringovej operácie ŽSSK. Udiala sa podobná transakcia v ŽSSK (alebo inom 

subjekte verejnej správy) aj v roku 2019? Uveďte prosím príslušné sumy a dotknuté 

subjekty. 

 

Spoločnosť ŽSSK v priebehu roka 2019 uhradila časť svojich prevádzkových a investičných 

výdavkov prostredníctvom faktoringu, t.j. tieto výdavky boli zo strany jednotlivých 

dodávateľov postúpené na faktoringové spoločnosti. 

 

Výška uhradených výdavkov postúpených na faktoring predstavuje k 31.12.2019 sumu 

74,5 mil. eur bez DPH, pričom štruktúra výdavkov bola nasledovná: 

- prevádzkové výdavky                                                    37,8 mil. eur 

- investične výdavky                                                        36,3 mil. eur 

- investične výdavky – podiel ŽSSK      0,4 mil. eur 

v rámci EU projektov postúpených na faktoring                     

 

Celková suma výdavkov postúpených na faktoring k 31.12.2019 nezahŕňa výdavky za zdroj 

EU (časť EU + spolufinancovanie zo ŠR), ktoré boli postúpené v rámci faktoringu.  

 

24. Aký objem z mzdových výdavkov (EKRK 610+620) obcí a VÚC v roku 2019 tvorili 

prostriedky na regionálne školstvo? Akú časť z týchto prostriedkov predstavovali 

prostriedky týkajúce sa valorizácie platov v regionálnom školstve schválenej na rok 2019? 

Prosím uveďte sumy osobitne za obce a VÚC.  

 

Za oblasť zamestnanosti regionálneho školstva disponujeme len štatistickými údajmi. 

Vychádzajúc z údajov štatistického zisťovania  MŠVVŠ SR (Škol P 1-04) uvádzame mzdy 

zamestnancov regionálneho školstva (EKRK 610) vyplatené v roku 2019 (vrátane 

preneseného výkonu štátnej správy): 

- mzdy zamestnancov regionálneho školstva VÚC (vrátane mimorozpočtových zdrojov 

a prostriedkov  EÚ) boli čerpané v sume 338,7 mil. eur, v tom za originálne 

kompetencie regionálneho školstva v sume 33,6 mil. eur.  

- mzdy zamestnancov regionálneho školstva obcí boli čerpané v sume 1 088,5 mil. eur, 

v tom za originálne kompetencie v sume 466,2 mil. eur.  

 

Údajmi za poistné nedisponujeme (EKRK 620), orientačne je možné si ich dopočítať 

(35,2 % ku mzdám). Súčasne nedisponujeme ani údajmi týkajúcimi sa valorizácie platov 

(vrátane zmeny systému odmeňovania podľa zákona č. 553/2003 Z. z.) všetkých 

zamestnancov regionálneho školstva, ale len údajmi ktoré Ministerstvo financií uvoľnilo 

kapitolám štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu vnútra SR) pre obce a VÚC: 

- pre zamestnancov regionálneho školstva VÚC boli z kapitoly VPS uvoľnené finančné 

prostriedky  na prenesený výkon štátnej správy v sume 46,6 mil. eur, z toho mzdy 

34,5 mil. eur. 

- pre zamestnancov regionálneho školstva obcí boli z kapitoly VPS uvoľnené finančné 

prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v sume 78,1 mil. eur, z toho mzdy 

57,8 eur. 
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25. Aký objem z mzdových výdavkov (EKRK 610+620) obcí a VÚC v roku 2019 predstavovala 

legislatívna úprava platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Prosím 

uveďte sumy osobitne za obce a VÚC.  

 

Vychádzajúc z doložky vplyvov k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým sa menil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme predstavoval finančný dopad pre: 

- VÚC v sume 37,7 mil. eur, z toho mzdy 27,9 mil. eur 

- Obce v sume 92,9 mil. eur, z toho mzdy 68,7 mil. eur 

 

26. Akú časť z bežných transferov obciam v roku 2019 predstavovali prostriedky schválenej 

legislatívy „obedy zadarmo“? 

 

Výdavky na podporu stravovacích návykov dieťaťa v roku 2019 predstavovali celkovo 

sumu 56,9 mil. eur, z toho transfer obci 51,8 mil. eur. 

 

27. Aká suma prostriedkov v roku 2019 v rámci nákupov tovarov a služieb bola realizovaná 

na rekreačné poukazy? Uveďte prosím sumy osobitne za obce a za VÚC. 

 

Vzhľadom na to, že neexistuje špecifická rozpočtová klasifikácia pre presné zatriedenie 

prostriedkov vynaložených obcami a VÚC na rekreačné poukazy, nie je možné tieto 

prostriedky kvantifikovať. 

 

28. Na výdavkovom titule „Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných 

vplyvov“ kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) bola na položke ekonomickej 

klasifikácie (EK) 637 200 rozpočtovaná suma 400 mil. eur. Podľa zverejnených 

rozpočtových opatrení boli na tejto položke zaviazané prostriedky vo výške približne 302 

mil. eur, ktoré slúžili ako zdroj krytia pre navyšovanie limitu výdavkov pre iné výdavkové 

tituly. Ide o rozpočtové opatrenia VPS č. 130, 345, 346, 395, 424 a 462. Prosím potvrďte, či 

zvyšné prostriedky v objeme 98 mil. eur ostali nepoužité a nezaviazané na položke, kde 

boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, prosím uveďte čísla rozpočtových opatrení, ktorými 

bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných 

vplyvov“ bola rozpočtovaná suma v celkovom objeme 400 mil. eur, z uvedenej sumy bolo 

použitých 206,8 mil. eur na krytie nevyhnutných a nepredvídaných potrieb kapitol. 

K ostatným výdavkom v kapitole VPS konštatujeme, že 123,5 mil. eur bolo presunutých 

rozpočtovým opatrením č. 462. Následne boli tieto finančné prostriedky viazané 

rozpočtovým opatrením č. 463 na použitie do nasledujúcich rokov. Zvyšné prostriedky 

v objeme 69,7 mil. eur zostali nevyčerpané. 

 

29. Na výdavkovom titule „Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na 

výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“ kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa (VPS) bola na položkách EK 637 018 a 637 200 rozpočtovaná suma 
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10 mil. eur. Podľa zverejnených rozpočtových opatrení boli na tejto položke zaviazané 

prostriedky vo výške 11 696 181 eur, ktoré slúžili ako zdroj krytia pre navyšovanie limitu 

výdavkov pre iné výdavkové tituly. Ide o rozpočtové opatrenia VPS č. 46, 53, 56, 57, 86, 

89, 93, 122, 203 až 205, 270, 281, 293, 311, 312, 323, 332 a 414. Prosím zdôvodnite viazanie 

prostriedkov vo výške presahujúcej rozpočtovanú hodnotu.  

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na 

výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“  bola rozpočtovaná na rok 2019 

suma v celkovom objeme 10,o mil. eur. V priebehu roka sa rozpočet upravil na sumu 50,8 

mil. eur. Z uvedeného výdavkového titulu sa na rozpočtovaný účel čerpali finančné 

prostriedky formou platobných príkazov v sume 35,5 mil. eur a v objeme 15,3 mil. eur boli 

použité pre kapitoly v zmysle opodstatnených predložených požiadaviek na základe 

rozsudkov a právoplatných rozhodnutí. 

 

30. Časť výdavkového titulu „Rezerva na mzdy a poistné“ kapitoly VPS bola rozpočtovaná na 

podpoložke (EK) 642 200 (išlo o sumu 266 mil. eur z celkovej sumy titulu 592 mil. eur). 

Podľa zverejnených rozpočtových opatrení boli na tejto položke zaviazané prostriedky vo 

výške 236 mil. eur, ktoré slúžili ako zdroj pre navyšovanie limitu výdavkov pre iné 

výdavkové tituly. Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme 30 mil. eur ostali 

nepoužité a nezaviazané na podpoložke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, 

prosím uveďte čísla rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na mzdy a poistné“  bola rozpočtovaná na rok 2019 suma 

v celkovom objeme 592,2 mil. eur (v tom EK 642200 v sume 265,7 mil. eur). Z uvedeného 

výdavkového titulu boli v sume 471,6 mil. eur (v tom EK 642200 v sume 

235,7 mil. eur) uvoľnené finančné prostriedky pre potreby jednotlivých kapitol 

predovšetkým v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. na valorizáciu 

platov zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu a v sume 120,5 mil. eur (v rámci 

uvedenej sumy aj 30 mil. eur na podpoložke 642200) presunuté a použité na krytie 

nevyhnutných a nepredvídaných potrieb kapitol štátneho rozpočtu. 

 

31. Na výdavkovom titule „Odvody do všeobecného rozpočtu EÚ“ kapitoly VPS bola na 

podpoložke EK 649 005 rozpočtovaná suma približne 840 mil. eur. Podľa informácií 

z výkazov FIN-1 zverejnených Štátnou pokladnicou dosiahla výška výdavkov 

realizovaných na tejto podpoložke (v rámci kapitoly VPS) úroveň približne 750 mil. eur. 

Zároveň podľa zverejnených rozpočtových opatrení boli na tejto položke zaviazané 

prostriedky vo výške približne 59 mil. eur, ktoré slúžili ako zdroj krytia pre navyšovanie 

limitu výdavkov pre iné výdavkové tituly. Ide o rozpočtové opatrenia VPS č. 93, 213 a 424.  

Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme približne 30 mil. eur ostali nepoužité 

a nezaviazané na položke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, prosím uveďte čísla 

rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Finančné prostriedky v objeme 30,1 mil. eur na výdavkovom titule „Odvody do 

všeobecného rozpočtu EÚ“ boli presunuté a použité na zabezpečenie nepredvídaných 

a nevyhnutných výdavkov ostatných kapitol. 
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• Otázky RRZ k Hospodáreniu verejnej správy v roku 2019 odoslané dňa 6. apríla 2020 
(odpovede MF SR zo 9. apríla 2020) 

  
32. Prosím zašlite nám tabuľky T200 a dotazník (EDP Questionnaire), ktoré boli odoslané do 

Eurostatu. 

 

Vašu požiadavku sme komunikovali so ŠÚ SR, ktorý je gestorom zostavenia EDP tabuliek 

a EDP dotazníka. Odporúčame Vám preto obrátiť sa s požiadavkou priamo na Sekciu 

makroekonomických štatistík ŠÚ SR. 

 

33. Prosím uveďte výšku dlhu jednotlivých subjektov verejnej správy k 31.12.2019 vrátane 

jednotlivých položiek konsolidácie, ktoré umožnia vyčísliť konsolidovaný hrubý dlh 

verejnej správy. 

 

Výška dlhu podľa jednotlivých subjektov resp. skupín subjektov je uvedená v prílohe č. 5. 

 

34. Prosím uveďte výšku hotovostnej rezervy ARDAL k 31.12.2019. 

 

Hotovostná rezerva k 31.12.2019 predstavovala 2 728,08 mil. eur. 

 

35. Iné pohľadávky štátneho rozpočtu (riadok 081 súvahy) sú po úpravách vo výške 81,048 

mil. eur k 31.12.2019 a vo výške 18,873 mil. eur k 31.12.2018. Prosím uveďte, aké úpravy boli 

v tejto položke súvahy vykonané (uveďte prosím úpravy vo vecnom členení prípadne 

podľa klientov Štátnej pokladnice vrátane ich vplyvov). 

 

Informácia je uvedená v prílohe č. 6. 

 

36. Ostatné dlhodobé záväzky štátneho rozpočtu (riadok 141 súvahy) sú po úpravách vo výške 

3,284 mil. eur k 31.12.2019 a vo výške 50,805 mil. eur k 31.12.2018. Prosím uveďte, aké 

úpravy boli v tejto položke súvahy vykonané (uveďte prosím úpravy vo vecnom členení 

prípadne podľa klientov Štátnej pokladnice vrátane ich vplyvov). 

 

Informácia je uvedená v prílohe č. 6. 

 

37. Iné záväzky štátneho rozpočtu (riadok 160 súvahy) sú po úpravách vo výške 37,675 mil. 

eur k 31.12.2019 a vo výške 94,201 mil. eur k 31.12.2018. Prosím uveďte, aké úpravy boli 

v tejto položke súvahy vykonané (uveďte prosím úpravy vo vecnom členení prípadne 

podľa klientov Štátnej pokladnice vrátane ich vplyvov). 

 

Informácia je uvedená v prílohe č. 6. 

 

38. Hotovostné príjmy z dividend od VSE Holding dosiahli v roku 2019 sumu 30,332 mil. eur, 

pričom podľa Vašej odpovede nebola zaznamenaná žiadna superdividenda. Podľa údajov 

z účtovnej závierky spoločnosť VSE Distribučná (dcérska spoločnosť VSE Holding) 

vyplatila materskej spoločnosti v roku 2018 dividendy vo výške 76,747 mil. eur, pričom jej 

zisk za príslušný rok dosiahol 30,626 mil. eur. Táto transakcia ovplyvnila výsledok 
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hospodárenia materskej VSE Holding v roku 2018 a teda aj výplatu dividend do štátneho 

rozpočtu v roku 2019. Keďže dividendy nad rámec zisku v danom roku by podľa pravidiel 

ESA2010 mali byť považované za superdividendy (vrátane dcérskych spoločností), prosím 

zdôvodnite Váš postup. 

 

V súlade s doterajšou metodikou a stanovami spoločnosti, sú dividendy rozdeľované 

z konsolidovaného výsledku skupiny VSEH, preto sa pri posudzovaní dividend vychádza 

z rovnakého základu. Dosiahnutý konsolidovaný výsledok bol dostatočne vysoký pre 

výplatu uvedenej dividendy, pričom bol tvorený z prevádzky skupiny. Dividendy VSE – 

distribúcia boli v rámci konsolidácie eliminované na 0,00 eur, takže nemala vplyv na 

výplatu dividendy do štátu.  

 

39. Hotovostné príjmy z dividend od SPP dosiahli v roku 2019 sumu 377 mil. eur, pričom 

riadne dividendy v zmysle metodiky ESA2010 dosiahli sumu 168 mil. eur. Prosím uveďte 

spôsob výpočtu riadnych dividend SPP vrátane použitých vstupných údajov. 

 

Vstupnými údajmi pre výpočet boli účtovné závierky spoločností skupiny SPP, pričom 

údaje boli spracované v súlade s metodikou ESA 2010 a podľa postupu výpočtu, ktorý bol 

Eurostatom poskytnutý v rámci septembrovej notifikácie za rok 2018.  

 

Výpočet je pritom postavený iba na ESA ziskoch za bežné obdobia spoločností v skupine, 

bez ohľadu na výšku vyplatenej dividendy. Cieľom je pritom vyčíslenie čistého ESA príjmu 

z dividendy vyplatenej do štátu (čiže očistenej o superdividendové zdroje, po úhrade 

prevádzkových nákladov). Jedná sa o prvotnú aplikáciu novej metodiky výpočtu 

superdividendy, pričom momentálne je vyčíslená výška predmetom notifikovania zo 

strany Eurostatu. 

 

Zdôvodnenie RRZ: Ide o čiastočnú odpoveď, keďže údaje v tejto fáze neboli poskytnuté. MF 

SR ich poskytlo až na základe dodatočnej otázky odoslanej 14. apríla 2020 (odpoveď č. 49). 

 

40. Hotovostné príjmy z dividend od spoločnosti JAVYS dosiahli 4,96 mil. eur v roku 2019, 

pričom celá suma je zaznamenaná ako superdividenda. Keďže spoločnosť dosiahla v roku 

2018 zisk z riadnej činnosti vo výške 3,893 mil. eur, prosím zdôvodnite zaznamenanie 

superdividend v plnej výške vyplatených dividend. 

 

Na zisk spoločnosti bol zaznamenaný vplyv opravných položiek a rezerv prekračujúce 

výšku zisku, ktoré nie sú považované za ESA zdroj. Po vylúčení vplyvu týchto položiek sa 

spoločnosť dostala do straty a preto bola celá dividenda posudzovaná ako superdividenda. 

 

41. Príjmy Národného jadrového fondu z príspevkov od držiteľov povolenia na prevádzku 

jadrových zariadení dosiahli 83,7 mil. eur v roku 2019. Podľa nariadenia vlády č. 22/2019 

povinný príspevok (od JE Mochovce – blok 1 a 2 a od JE Bohunice – V2) mal v roku 2019 

dosiahnuť 65,9 mil. eur a povinná platba (za technológie na spracovanie, medzisklad, 

finálne spracovanie, integrálny sklad, republikové úložisko) mala v roku 2019 dosiahnuť 

4,4 mil. eur. Prosím uveďte dôvody nárastu týchto príjmov nad rámec nariadenia vlády. 
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NJF na EKRK 292027 klasifikuje všetky príjmy, ktoré boli prijaté v roku 2019, hoci sa v nej 

nachádzajú sumy, ktoré sa viažu k roku 2018, ale sú splatné až v roku 2019 (podľa 

nariadenia vlády /22-2019/ mala byť suma od prevádzkovateľov JZ 70,9 mil. eur, vo výkaze 

FIN 1-12 je na príjmoch suma 83,7 mil. eur, vrátane prostriedkov od prevádzkovateľov JZ 

súvisiacich s rokom 2018). Pracovná bilancia za rok 2019 obsahuje cash príjmy, ktoré nie 

sú ESA príjmami. Po dohode so ŠÚSR a NBS bola celá suma vybraných prostriedkov 

považovaná za finančnú operáciu, a bolo nutné voči celej sume príjmov z príspevkov od 

prevádzkovateľov imputovať záväzok.  

 

42. Prosím špecifikujte dôvody nenaplnenia rozpočtovaných hotovostných príjmov 

z udelenia licencií v oblasti hazardných hier v roku 2019. Aké hotovostné príjmy 

z udelenia licencií očakáva MF SR v roku 2020? 

 

V roku 2020 sa očakávajú hotovostné príjmy z udelenia licencií v sume 5  mil. eur. 

Nenaplnenie rozpočtovaných hotovostných príjmov je predmetom zisťovania 

v samotnom Úrade pre reguláciu hazardných hier, Ministerstvo financií SR ku dňu 

odpovede nedisponuje zdôvodnením. 

 

43. V podkladových údajoch je uvedená imputácia novopostúpených záväzkov 

v nemocniciach (ústredná správa 5,305 mil. eur a miestne nemocnice 0,186 mil. eur). 

Prosím uveďte, o aké úpravy ide. 

 

Uvedené hodnoty predstavujú doakrualizáciu postúpených 

(a identifikovaných) záväzkov z dôvodu, že v roku 2019 zmenili charakter z 

dodávateľských záväzkov na dlhový nástroj (ako výsledok postúpenia pohľadávok 

dodávateľov zdravotníckych zariadení na tretiu stranu). V metodike ESA 2010 však došlo 

k spotrebe tovarov a služieb, ktoré majú v danom roku ovplyvňovať saldo subjektu 

verejnej správy.  

 

44. Prosím uveďte dôvody medziročného nárastu výdavkov v Nemocnici sv. Michala z 21 mil. 

eur v roku 2018 (údaj z výkazu FIN 1-12) na 53,6 mil. eur v roku 2019 a potreby zvyšovania 

základného imania o 20 mil. eur v roku 2019. 

 

V rámci nárastu výdavkov boli bežné výdavky medziročne vyššie o 5,9 mil. eur 

a kapitálové výdavky boli medziročne vyššie o 26,7 mil. eur. V rámci bežných výdavkov 

išlo najmä o mzdy a poistné, ktoré boli vyššie o 5,8 mil. eur. V kapitálových výdavkoch 

išlo najmä o obstarávanie kapitálových aktív, ktoré boli medziročne vyššie o 26,6 mil. eur 

(obstaranie budovy a pozemku v súčte 18,5 mil. eur), s čím súviselo zvýšenie základného 

imania. Uvedený nárast výdavkov podľa našich informácií súvisí s procesom zlúčenia 

Nemocnice sv. Michala s Leteckou vojenskou nemocnicou, a.s., ktorý sa uskutočnil 

v priebehu roka 2019. Letecká vojenská nemocnica, a. s. zanikla k 1.5.2019. 

 

45. Podľa poskytnutých údajov je v roku 2019 časové rozlíšenie odvodu do rozpočtu EÚ 

nulové, pričom v predchádzajúcich rokoch nebolo nulové. Z výkazov FIN 1-12 a denných 

hlásení neevidujeme v roku 2019 žiadnu zmenu v načasovaní hotovostných platieb do 

rozpočtu EÚ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Došlo k nejakej zmene metodiky 

zaznamenávania odvodov do rozpočtu EÚ v roku 2019? 



 
Otázky k Správe o dlhodobej udržateľnosti 

 a Hospodáreniu verejnej správy za rok 2019 
 

12 
 

 

V roku 2019 neprišlo k zmene metodiky zaznamenávania odvodov do rozpočtu EÚ. Jediná 

zmena medzi ostatnými rokmi je, že napríklad v predchádzajúcom roku, teda v roku 2018 

bola prostredníctvom novely rozpočtu prenesená zostatková suma odvodov za rok 2017, 

čím došlo k zníženiu odvodu na začiatku roku 2018.  Táto situácia sa neopakovala v roku 

2019, preto je rozdiel medzi hotovostným a akruálnym  rozlíšením rovný 0 eur.  

 

46. V podkladových údajoch majú ostatné miestne organizácie kladné saldo vo výške 11,321 

mil. eur, pričom podľa Vašej odpovede boli pre účely marcovej notifikácie použité údaje 

z účtovných  výkazov za rok 2018. Ostatné miestne organizácie hospodárili v roku 2018 

podľa prílohy Súhrnnej výročnej správy za rok 2018 s deficitom vo výške 4,357 mil. eur. 

Prosím zdôvodnite tento nesúlad. 

 

V rámci doterajšieho priebehu komunikácie s Eurostatom formou otázok a odpovedí 

k jarnej notifikácii boli upravené údaje za ostatné miestne organizácie. 

Po úprave vo výške -15,6 mil. eur je predbežný ešte Eurostatom nenotifikovaný schodok 

VS 1,3 % HDP. 

 

47. Prosím uveďte výdavkový titul, ktorý slúžil ako zdroj krytia pre úpravu rozpočtu 

výdavkového titulu „Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na 

výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“  z rozpočtovaného objemu 10 

mil. eur na sumu 50,8 mil. eur.  

 

Zdrojom krytia pre úpravu rozpočtu výdavkového titulu „Rezerva na realizáciu súdnych 

a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“ 

bol výdavkový titul „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii“ 

v sume 35 mil. eur, výdavkový titul „Rezerva na rok 2019“ v sume 2,85 mil. eur a výdavkový 

titul „Výdavky na realizáciu nerozpočtovaných potrieb“ v sume 2,95 mil. eur. 

 

48. Časť výdavkového titulu „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, 

v tom rýchlejšia realizácia a väčší počet projektov“ kapitoly VPS bola rozpočtovaná na 

podpoložke (EK) 637200 (išlo o sumu 83 mil. eur z celkovej sumy titulu 213 mil. eur). 

Podľa zverejnených rozpočtových opatrení boli na tejto položke zaviazané prostriedky vo 

výške 17 mil. eur, ktoré slúžili ako zdroj pre navyšovanie limitu výdavkov pre iné 

výdavkové tituly. Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme 66 mil. eur ostali 

nepoužité a nezaviazané na podpoložke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, 

prosím uveďte čísla rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, 

v tom rýchlejšia realizácia a väčší počet projektov“ bola rozpočtovaná suma 82,8 mil. eur 

na podpoložke (EK) 637200, z uvedenej sumy bolo použitých 71,3 mil. eur na krytie 

nevyhnutných a nepredvídaných potrieb kapitol.  

 

K ostatným výdavkom v kapitole VPS konštatujeme, že 4,5 mil. eur bolo presunutých na 

výdavkový titul „Výdavky z viazania v kapitolách“,  7 mil. eur bolo nevyčerpaných 

a následne presunutých rozpočtovým opatrením č. 462 a viazaných rozpočtovým 

opatrením č. 463. na použitie do nasledujúcich rokov. 
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• Otázky RRZ odoslané dňa 14. apríla 2020 (odpovede MF SR z 17. apríla 2020) 
 

49. Prosím uveďte konkrétne údaje a spôsob výpočtu, na základe ktorých bola vyčíslená 

superdividenda SPP za rok 2019 vo výške 168 mil. eur. 

 

V predchádzajúcich odpovediach sme Vám uviedli hodnoty dividend podľa jednotlivých 

spoločností, vrátane informácie o superdividendách. Zároveň sme Vás informovali 

o princípoch použitých pri výpočte dividend SPP, a.s. Výpočet vychádzal iba 

z dosiahnutých ESA ziskov po úhrade všetkých nákladov a strát z činnosti. Tento postup 

posudzovania bol pritom aplikovaný naprieč celou skupinou – teda na 4 úrovniach. 

Nezohľadňovala sa pritom vyplatená dividenda na jednotlivých úrovniach skupiny, ale až 

na úrovni výplaty pre štát. Hodnotu 168 mil. eur predstavujú riadne dividendy, nie 

superdividendy. V prílohe tohto listu Vám zasielame výpočet dividend za SPP, a.s., ktorý 

bol poskytnutý aj Eurostatu v rámci jarnej notifikácie. Žiadame o nezverejňovanie 

podkladu v akejkoľvek forme a neposkytovanie údajov tretím stranám. 

 

Zdôvodnenie RRZ: MF SR poskytlo výpočet dividend za SPP, a.s.. Vzhľadom na požiadavku 

MF SR a skutočnosť, že ide o pracovný podklad na účely zostavenia notifikácie, výpočet RRZ 

nezverejňuje. 

 

50. Prosím zdôvodnite, prečo pri vyčíslení výšky dividend od spoločnosti VSE Holding 

vychádzate z konsolidovaného zisku, kým v prípade identifikácie dividend podľa 

metodiky ESA2010 od ostatných významných spoločností s majetkovým podielom štátu 

je východiskom individuálny zisk. 

 

Pri výpočte sa vychádza z rovnakého základu ako pri rozhodovaní vychádza valné 

zhromaždenie spoločností (informácie čerpáme podľa zápisníc z valného zhromaždenia 

spoločností), aby bolo možné posúdiť vplyv rozhodnutia akcionárov na hodnotu 

spoločnosti. Kým pri VSE Holding akcionári pri rozdeľovaní rozhodujú o rozdeľovaní 

konsolidovaného zisku, v prípade ostatných spoločností akcionári rozdeľujú veličinu 

individuálneho zisku.  

 

51. Vo Vašej odpovedi zo dňa 3. apríla 2020 ste uviedli, že: „Na základe interných účtovných 

zásad MF SR boli vytvorené opravné položky k tým pohľadávkam, ktorých vymožiteľnosť 

je problematická, a to v hodnote 49 mil. eur.“ Túto informáciu sme vnímali tak, že v roku 

2019 mala táto transakcia so zahraničnými pohľadávkami negatívny vplyv na saldo 

verejnej správy v metodike ESA2010. Na druhej strane v odpovedi zo 6. apríla 2020 ste 

uviedli, že na výpočet salda v metodike ESA2010 boli z Iných pohľadávok štátneho 

rozpočtu (riadok 081 súvahy) vylúčené pohľadávky voči zahraničiu, ktoré medziročne 

klesli o 49 mil. eur (z 137 mil. eur na konci roku 2018 na 88 mil. eur na konci roku 2019), 

čo môže byť v rozpore s predchádzajúcou odpoveďou. Prosím špecifikujte, akým 

spôsobom ovplyvnilo zníženie pohľadávok voči zahraničiu výpočet salda v roku 2019 

v metodike ESA2010.  
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V odpovedi 3. apríla sme uviedli, že v roku 2019 nebolo zaznamenané odpustenie 

pohľadávok voči zahraničiu. Zníženie hodnoty pohľadávok o 49 mil. eur predstavovalo 

najmä preklasifikovanie zloženého úroku na jednoduchý úrok v prípade pohľadávok voči 

krajinám bývalej Juhoslávie (37 mil. eur) a tvorba opravnej položky k pohľadávke voči 

Alžírsku (12 mil. eur). Negatívny vplyv zo zmeny úročenia na schodok VS bol 

zaznamenaný v rámci benchmarkovej revízie realizovanej v roku 2019, a to spätne 

v rokoch 1991 až 2017. V rokoch 2018 a 2019 bol podľa metodiky ESA zaznamenaný 

jednoduchý úrok a teda bez vplyvu na schodok VS. Pri zaznamenaní zahraničných 

pohľadávok postupujeme v súlade s metodikou ESA, a to aj pri vylučovaní zahraničných 

pohľadávok zo súvah štátnych rozpočtových organizácií. 

 

52. Prosím uveďte, z akých zdrojov MF SR čerpá informácie o prípadnom prenesení 

zostatkovej sumy odvodov do rozpočtu EÚ do ďalšieho roku. Sú tieto informácie verejne 

dostupné? Prosím potvrďte, či platba odvodu do rozpočtu EÚ, ktorá bola zrealizovaná 

2. januára 2020 vo výške 136,5 mil. eur, sa podľa metodiky ESA2010 vecne týka roku 2020. 

 
MF SR vypracováva odhady odvodov SR do rozpočtu EÚ pre tvorbu a aktualizáciu 

rozpočtu verejnej správy SR na aktuálny a nasledujúce rozpočtové roky (R, R+1, R+2). 

Pravidelne každý mesiac monitorujeme údaje o očakávanej výške odvodov do konca roka, 

nakoľko v priebehu roka dochádza k rôznym úpravám rozpočtu EÚ 

(na základe noviel rozpočtu EÚ), ktoré ovplyvňujú výšku odvodov SR. 

V poslednom monitoringu (za rok R) je už zrejmé aké finančné prostriedky, viazané 

v kapitole Všeobecnej pokladničnej správe na odvody SR do rozpočtu EÚ možno uvoľniť.   

 

Čo sa týka zostatkov v rozpočte EÚ, v priebehu roka môže EK predložiť návrh opravného 

rozpočtu. Uvedené návrhy rozpočtov sú verejne prístupné dokumenty, ku ktorým MF SR 

vypracováva predbežné stanoviská. Následné sú tieto schvaľované zo strany Rady aj 

Európskeho parlamentu. Vo vzťahu k výške odvodov môžu uvedené opravné rozpočty 

zvýšiť alebo znížiť výšku odvodov SR vzhľadom na aktuálne potreby rozpočtu EÚ. 

 

Platba odvodov do rozpočtu EÚ, ktorá bola zrealizovaná 2. januára 2020 vo výške 

136,5 mil. eur sa vecne týka roku 2020. V januárovej žiadosti Európskej komisie o platbu 

do rozpočtu EÚ sa poskytli 2/12 podľa návrhu rozpočtu na rok 2020 z dôvodu zvýšených 

finančných potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. 

 

53. Na výdavkovom titule „Rezerva vlády“ kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) bola 

na položke EK 642200 rozpočtovaná suma 5 mil. eur. Podľa zverejnených rozpočtových 

opatrení bol navýšený limit výdavkov na tejto položke o 83 tis. eur, zároveň boli na tejto 

položke zaviazané prostriedky vo výške 1 865 tis. eur, ktoré slúžili ako zdroj krytia pre 

navyšovanie limitu výdavkov pre iné výdavkové tituly. Ide o rozpočtové opatrenia VPS č. 

424 a 428. Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme 3 218 tis. eur ostali nepoužité 

a nezaviazané na položke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, prosím uveďte čísla 

rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva vlády“ bola rozpočtovaná suma v celkovom objeme 5 mil. 

eur. Rozpočtovým opatrením č. 424 bol navýšený limit výdavkov 
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o 83 tis. eur. Z uvedenej sumy bolo použitých 5 083 tis. eur na krytie výdavkov v zmysle 

schválených uznesení vlády SR nasledujúcimi rozpočtovými opatreniami č. 428, 447, 446, 

455 a 456. 

 

54. Na výdavkovom titule „Rezerva na riešenie krízových situácií“ kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa (VPS) bola na položke EK 642200 rozpočtovaná suma 11 mil. eur. 

Podľa zverejnených rozpočtových opatrení bol navýšený limit výdavkov na tejto položke 

o 1 241 tis. eur, zároveň boli na tejto položke zaviazané prostriedky vo výške 

10 265 tis. eur, ktoré slúžili ako zdroj krytia pre navyšovanie limitu výdavkov pre iné 

výdavkové tituly. Ide o rozpočtové opatrenia VPS č. 2, 74, 173, 175 až 178, 200, 330, 406, 

409 až 413, a 416. Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme 1 977 tis. eur ostali 

nepoužité a nezaviazané na položke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, prosím 

uveďte čísla rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na riešenie krízových situácií“ bola rozpočtovaná suma 

v celkovom objeme 11 mil. eur. Rozpočtovými opatreniami a presunmi v rámci kapitoly 

bol navýšený limit výdavkov na položke 642200 

o 710,8 tis. eur. Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky od kapitol boli v sume 

241,4 tis. eur. Na krytie výdavkov v zmysle schválených uznesení vlády SR bolo 

uvoľnených 10 452 tis. eur a zvyšné prostriedky v objeme 1 500 tis. eur zostali nepoužité 

v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. 

 

55. Na výdavkovom titule „Rezerva na rok 2019“ kapitoly Všeobecná pokladničná správa 

(VPS) bola na položke EK 719200 rozpočtovaná suma 53 110 tis. eur. Podľa zverejnených 

rozpočtových opatrení bol navýšený limit výdavkov na tejto položke o 160 tis. eur, zároveň 

boli na tejto položke zaviazané prostriedky vo výške 52 590 tis. eur, ktoré slúžili ako zdroj 

krytia pre navyšovanie limitu výdavkov pre iné výdavkové tituly. Ide o rozpočtové 

opatrenia VPS č. 113 až 115, 118, 120, 123, 126, 132, 133, 179, 182, 185, 186, 190, 211, 219, 220, 225, 

228, 284, 386 a 387. Prosím potvrďte, či zvyšné prostriedky v objeme 679 tis. eur ostali 

nepoužité a nezaviazané na položke, kde boli rozpočtované. Ak boli zaviazané, prosím 

uveďte čísla rozpočtových opatrení, ktorými bolo viazanie realizované. 

 

Na výdavkovom titule „Rezerva na rok 2019“ bola rozpočtovaná suma v celkovom objeme 

53 110 tis. eur. Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky od kapitol boli v sume 159 tis. 

eur. Uvoľnené boli finančné prostriedky v sume 46 556 tis. eur v súlade s aktuálnymi 

potrebami jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a finančné prostriedky vo výške 6 713 

tis. eur boli presunuté na iné výdavkové tituly a použité na krytie nevyhnutných 

a nepredvídaných potrieb kapitol.  
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Príloha 1 – dividendy v roku 2019 

 

Údaje za bežný rok: 2019 v tis. eur    

Platiteľ dividend a odvodov zo zisku - názov subjektu 

Celkový objem 
dividend a 

odvodov zo zisku 
vyplatených do 

MH Manažment, 
a.s. a ŠR v roku 

2019 1) 

Dividenda 
schválená v roku 

2019 za rok 2018 s 
termínom úhrady v 

roku 2020 

Superdividenda 

1 3 4 a 

Spolu  522 902,808 4 503,231 217 084,931 

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. 2,057   0,000 

EMERSON, a.s. Nové Mesto nad Váhom     0,000 

ARRIVA Liorbus a.s., Ružomberok 50,267   0,000 

Dlhopis, o.c.p., a.s. Bratislava     0,000 

SAD Prievidza, a.s. 287,513   281,836 

Źilinská teplárenská, a.s.     0,000 

eurobus, a.s., Košice 20,540   0,000 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.     0,000 

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 93,465   0,000 

ARRIVA Michalovce, a.s.     0,000 

ARRIVA NITRA, a.s.     0,000 

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda akciová spoločnosť     0,000 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. 160,773   0,000 

Slovak Lines, a.s. Bratislava 217,918   0,000 

Trnavská teplárenská, a.s. Trnava 9,800   0,000 

ARRIVA Trnava, a.s. 50,165   0,000 

ZENTIVA, a.s.  31,561   31,370 

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 0,069 0,031 0,000 

PPD Rybany 0,192   0,000 

Majetkový Holding, a.s., Bratislava 0,034   0,000 

PPD Trhové Mýto, Trhová Hradská     0,000 

EVPU, a.s. Nová Dubnica 0,320   0,000 

Incheba, a.s., Bratislava 0,426   0,249 

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s. 0,765   0,000 

CEMMAC, a.s. Horné Sŕnie 0,868   0,000 

EUROVIA SK, a.s. 0,028   0,009 

Villa Vino Rača, a.s. 0,025   0,000 

VÚB, a.s. Bratislava 31,270   0,000 

ARRIVA Nové Zámky, a.s. 50,343   0,000 

Biofarma Šuňava PD     0,000 

Kúpele Nový Smokovec, a.s. 0,050   0,000 

SAD Humenné, a.s.     0,000 

TATRAMAT, a.s. Poprad 2,988   2,218 

VIPO, a.s. 1,606 3,200 0,000 

Biotika, a.s. 96,462   96,175 

Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. 0,599   0,598 

CHEMOLAK, a.s. 13,671   13,671 

IQ SERVIS, a.s. 0,207   0,207 
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PD Belá - Dulice 0,013   0,013 

PD Dolný Oháj 0,581   0,000 

PD Chynorany 0,007   0,000 

PD Blatné 0,090   0,090 

Poľnohospodárske družstvo Borsky Mikuláš 0,125   0,000 

Poľnohospodárske družstvo Čataj 0,555   0,000 

Poľnohospodárske družstvo Jarok 0,234   0,000 

Poľnohospodárske družstvo KLAS, Čata 1,864   1,510 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany 0,060   0,060 

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice 1,041   1,041 

RONA, a.s. Lednické Rovne 51,766   20,639 

SAD Prešov, a.s. 97,592   0,000 

Slovena, a.s. 0,101   0,100 

Slovnaft, a.s. 61,542   0,000 

Tepláreň Košice, a.s. 152,130   0,000 

Technická inšpekcia, a.s. 53,500   0,000 

Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava * 200,000   0,000 

SSDZ,a.s. 217,903   0,000 

Verejné prístavy, a. s.     0,000 

Poštová banka, a.s. 10,660   0,000 

Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 756,900   114,572 

Letisko Sliač, a.s.     0,000 

Slovenský pozemkový fond 4 500,000 4 500,000 0,000 

Plemenárske služby SR š.p.     0,000 

Lesy Slovenskej republiky š.p.  5 000,000   0,000 

EXIMBANKA SR 250,000   250,000 

Slovenská elektrizačná prenová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) 50 000,000   0,000 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 6 000,000   1 827,034 

Slovenská konsolidačná, a.s. 2 981,800   53,859 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 000,000   0,000 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 377 000,000   209 193,164 

Západoslovenská energetika, a.s. 32 552,831   0,000 

Stredoslovenská energetika Holding, a. s. 4 586,373   227,117 

Východoslovenská energetika Holding a.s. 30 331,758   0,000 

JAVYS 4 959,600   4 959,600 

MH Manažment, a.s. 9,800   9,800 
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Príloha 2 – pohľadávky a záväzky štátneho rozpočtu 

 

Pohľadávky a záväzky ŠR pre notifikáciu za rok 2019 (tis. eur)   

Čislo 
riadku Položka kód GFS 

uprav 
bežné 

uprav 
predch. 

010 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 6218 0 0 

023 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 6218 624 041 171 032 

049 B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 6218 1 1 

051 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ) 6218 0 0 

052 4. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) 6218 626 620 

053 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) 6218 25 429 23 867 

056 8.Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 6218 0 0 

057 9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 6218 0 0 

059 11.Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) 6218 96 153 147 151 

061 B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 6218 1 624 939 

063 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ) 6218 0 0 

064 4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391 AÚ) 6218 133 827 95 288 

065 5. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) 6218 878 651 

066 6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ)-(391 6218 107 393 110 510 

068 8. Pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí a VÚC a RO zriadený 6218 0 0 

070 10.Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 6218 7 000 6 767 

071 11. Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdrav.poistenia (33 6218 61 1 

072 12.Daň z príjmov       (341)-(391AÚ) 6218 2 6 

073 13.Ostatné priame dane  (342)-(391AÚ) 6218 5 0 

074 14.Daň z pridanej hodnoty  (343)-(391AÚ) 6218 1 376 483 

075 15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ) 6218 40 1 

078 18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 6218 121 4 

081 21. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) 6218 81 048 18 873 

     

Čislo 
riadku Položka kód GFS 

uprav 
bežné 

uprav 
predch. 

141 B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 6318 3 284 50 805 

142 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 6318 0 0 

144 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6318 39 075 35 884 

146 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 6318 0 0 

149 9. Iné záväzky (379AÚ) 6318 105 059 163 106 

152 B.IV.1. Dodávatelia (321) 6318 180 982 125 148 

154 3. Prijaté preddavky (324,475AÚ) 6318 41 579 33 015 

155 4. Ostatné záväzky (325,479AÚ) 6318 49 338 52 685 

156 5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 6318 25 022 21 398 

160 9. Iné záväzky (379AÚ) 6318 37 675 94 201 

163 12. Zamestnanci (331) 6318 151 952 131 583 

164 13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 6318 1 022 1 147 

165 14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi 6318 63 095 55 397 

166 15. Daň z príjmov (341) 6318 96 2 

167 16. Ostatné priame dane (342) 6318 18 011 15 486 

168 17. Daň z pridanej hodnoty (343) 6318 454 245 

169 18. Ostatné dane a poplatky (345) 6318 961 908 
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Príloha 3 – vplyvy oddlženia v sektore zdravotníctva 

 

Skutočnosť v roku 2019 
 
V roku 2019 bolo zo štátnych finančných aktív vyplatených 259,3 mil. eur na kapitolu 
Ministerstva zdravotníctva SR nasledovne: 

v mil. eur. 

dátum účel suma 

25.3.2019 
určené na oddlženie záväzkov zdravotníckych zariadení voči 
ostatným veriteľom 55,1 

12.9.2019 
určené na oddlženie záväzkov zdravotníckych zariadení voči 
ostatným veriteľom 

95,2 

24.4.2019 
vrátené neoprávnené prostriedky  
(išlo o duplicitné platby voči ostatným veriteľom) -0,2 

18.10.2019 
vrátené neoprávnené prostriedky  
(išlo o duplicitné platby voči ostatným veriteľom) -0,2 

20.12.2019 
určené na odplatu za postúpenie pohľadávok na poistnom voči 
zdravotníckym zariadeniam Sociálnou poisťovňou na Debitum, a.s 109,4 

 vyplatená suma spolu -259,3 

 
V Sociálnej poisťovni nedošlo k 31.12.2019 k ďalšej fáze oddlžovania.  
Odplata za postúpené pohľadávky na poistnom (na istine) vo výške 109,4 mil. eur bola od 
spoločnosti Debitum, a.s. prijatá dňa 2.1.2020 na základe zmluvy o postúpení pohľadávok 
s účinnosťou 1.1.2020. Sociálna poisťovňa v rámci verifikačných procesov vrátila dňa 9.3.2020 
neoprávnenú sumu vo výške 36,7 tis. eur, t. z. výška odplaty po zohľadnení vratky je vo výške  
109,3 mil. eur. Išlo o pohľadávky, ktoré zdravotnícke zariadenia uhradili vo svojej réžii, takže 
úprava tejto skutočnosti je na strane záväzkov v zdravotníckych zariadeniach k 31.12.2019 
zohľadnená. 
 
Sociálna poisťovňa prijala dňa 28.2.2020 aj odplatu za postúpené pohľadávky na penále vo výške 
0,75 eur. Tieto penále si Sociálna poisťovňa predpísala v menovitej hodnote 45,7 mil. eur do 
účtovného obdobia 2019. Rozhodnutia o výške penále boli zasielané zdravotníckym zariadeniam 
v priebehu mesiaca január 2020 a niektoré zdravotnícke zariadenia si predpísali tieto penále do 
účtovného obdobia 2020, zároveň si štyri nemocnice preúčtovali postúpený záväzok na istine na 
spoločnosť Debitum k 31.12.2019, čo bolo predmetom úpravy. Z dôvodu zmeny metodiky ESA, 
kde pohľadávky a záväzky z titulu poistného už majú vplyv na schodok ESA, bolo nutné upraviť 
výšku záväzkov v zdravotníckych zariadeniach tak, aby súhlasil stav pohľadávok v Sociálnej 
poisťovni a záväzkov v zdravotníckych zariadeniach v účtovných výkazoch za rok 2019. 
 

Spoločnosť Debitum, a.s. prijala k 31.12.2019 finančné prostriedky zo ŠFA (cez Ministerstvo 

zdravotníctva SR) vo výške 109,4 mil. eur na oddlženie Sociálnej poisťovne. Táto fáza je 

predmetom oddlženia až v roku 2020. Príjem má neutrálny vplyv na ESA schodok, t.z. že je 

vykonsolidovaný s výdavkom ŠFA. Spoločnosť Debitum, a.s. k 31.12.2019 odpustila výšku istiny 

a penále zdravotníckym zariadeniam, ktoré boli predmetom postúpenia v roku 2018 v menovitej 

hodnote 200,6 mil. eur. V spoločnosti Debitum, a.s. došlo k poklesu brutto pohľadávky vo výške 

187,2 mil. eur (k tejto pohľadávke bola tvorená opravná položka v sume 149,8 mil. eur a netto 

hodnota pohľadávky bola vo výške 37,4 mil. eur).  
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V zdravotníckych zariadeniach (ZZ): 

-  voči ostatným veriteľom došlo k poklesu záväzkov o 154 mil. eur (z toho u ZZ vo verejnej 

správe 151,2 mil. eur), pričom úhrada za tieto záväzky (veritelia okrem Sociálnej poisťovne) bola 

vo výške 149,9 mil. eur, t. j. rozdiel vo výške 4,1 mil. eur predstavoval diskont.  Pozitívny vplyv na 

ESA schodok mal iba diskont na záväzkoch ZZ, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy vo 

výške 3,9 mil. eur. (pozn. suma úhrady uvedená vyššie je po zohľadnení vratky v sume 0,4 mil. 

eur.)  

- voči spoločnosti Debitum, a.s. došlo k poklesu záväzkov o 200,6 mil. eur (z toho u ZZ vo 

verejnej správe o 199,1 mil. eur) z titulu odpustenia dlhu na istine (vo výške 198,3 mil. eur) 

a penále Národnej transfúznej službe SR (vo výške 2,3 mil. eur), ktoré boli postúpené zo Sociálnej 

poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. v roku 2018. Odpustenie týchto dlhov malo byť v súlade 

s plnením ozdravných plánov zdravotníckych zariadení. V spoločnosti Debitum, a.s. došlo 

zároveň k poklesu pohľadávok z titulu odpustenia dlhu (v rovnakej výške, viď komentár pri 

Debitum, a.s.) na istine a penále z roku 2018, t. z. vplyv na ESA schodok je neutrálny. 

- záväzky voči Sociálnej poisťovni boli upravené (navýšené) o 12,1 mil. eur za istinu a za penále 

o 42,8 mil. eur tak, aby súhlasil stav pohľadávok v Sociálnej poisťovni a záväzkov 

v zdravotníckych zariadeniach v účtovných výkazoch za rok 2019. Tieto záväzky sú predmetom 

postúpenia až v 2020.  

 

Skutočnosť v roku 2020 – predbežné informácie 

Sociálna poisťovňa prijala odplatu za postúpené pohľadávky z II. etapy oddlžovania od 

spoločnosti Debitum, a.s. vo výške 109,4 mil. eur. V Sociálnej poisťovni došlo k poklesu 

pohľadávok  na poistnom vo výške 123,2 mil. eur (z toho u ZZ vo verejnej správe 123 mil. eur) 

a k poklesu pohľadávok na penále vo výške 45,8 mil. eur (z toho u ZZ vo verejnej správe VS 

45,7 mil. eur). Ide o postúpenie pohľadávok na Debitum, a.s.  

Spoločnosť Debitum, a.s. previedla finančné prostriedky 109,4 mil. eur určené na II. etapu 

oddlženia v mesiaci január 2020 Sociálnej poisťovni. Zároveň eviduje postúpené pohľadávky voči 

zdravotníckym zariadeniam v obstarávacej cene 109,3 mil. eur (t. j. po zohľadnení vratky 

z dôvodu zistenia duplicitných úhrad v procese verifikácie). Spoločnosť Debitum, a.s. eviduje 

pohľadávku z titulu vrátenia neoprávnených prostriedkov v sume 36 tis. eur, ktorá by mala byť 

k marcu 2020 vysporiadaná. Následne bude vratka zaslaná prostredníctvom Ministerstva 

zdravotníctva SR na účet štátnych finančných aktív. 

 

Zhrnutie - celkové oddlženie 2018-2019 

uznesenie vlády 585 000 000   

    

 2018 2019 spolu 

zo ŠFA vyplatené MZSR 324 801 743 259 704 892 584 506 636 

vrátené neoprávnené výdavky (vrátené z MZSR do ŠFA) 0 -403 185 -403 185 

Suma oddlženia 324 801 743 259 301 707 584 103 450 

    

1, Sociálna poisťovňa       

prijaté finančné prostriedky od Debitum 187 219 259 0 187 219 259 

     z toho za istinu 187 219 256 0 187 219 256 
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     z toho za penále  
 pozn. (Debitum ich uhradilo zo svojich pridelenych fin.prostriedkov) 3 0 3 

suma postúpených pohľadávok na Debitum 354 891 141 0 354 891 141 

     z toho istina 198 278 172 0 198 278 172 

                 z toho istina vo VS 196 751 533 0 196 751 533 

     z toho penále 156 612 969 0 156 612 969 

                 z toho penále vo VS 155 223 107 0 155 223 107 

Diskont na pohľadávkach 167 671 882 0 167 671 882 

     z toho diskont na istine 11 058 916 0 11 058 916 

     z toho diskont na penále 156 612 966 0 156 612 966 

    

2, Ostatní veritelia       

finančné prostriedky zaslané z MZSR ostatným veriteľom 109 557 484 150 337 435 259 894 919 

vrátené neoprávnené (duplicitné) výdavky 0 -403 185 -403 185 

uhradená suma fin. prostriedkov - oddlžená 109 557 484 149 934 249 259 491 733 

suma záväzkov (došlo k poklesu záväzkov v ZZ) 112 582 104 154 007 936 266 590 040 

    z toho vo VS 111 011 931 151 164 304 262 176 235 

    z toho mimo VS 1 570 173 2 843 632 4 413 805 

diskont na záväzkoch 3 024 620 4 073 687 7 098 307 

    

3,  Národná transfúzna služba SR       

prijatá návratná fin. výpomoc 28 000 000 0 28 000 000 

splátka NFV 0 0 0 

    

4, Debitum       

poskytnutie fin. prostriedkov na procesné zabezpečenie úloh s 
oddlžením  25 000 0 25 000 

prijaté fin. prostriedkov na oddlženie záväzkov ZZ voči Sociálnej 
poisťovni  0 109 367 458 109 367 458 

Debitum odpustilo pohľadávky z roku 2018  (došlo k poklesu 
záväzkov v ZZ) 154 249 010 200 642 131 354 891 141 

   z toho na istine 0 198 278 172 198 278 172 

   z toho na penále  154 249 010 2 363 959 156 612 969 

 

 

Doplňujúce informácie: 

621 481 181,40 celkový objem záväzkov oddlžených vo všetkých ZZ 

198 278 172,31     z toho istina voči Sociálnej poisťovni 

156 612 968,96     z toho penále voči Sociálnej poisťovni 

266 590 040,13     z toho istina voči ostatným veriteľom 

     

614 150 875,42 celkový objem záväzkov oddlžených v ZZ zaradených vo VS: 

196 751 533,07     z toho istina voči Sociálnej poisťovni 

155 223 107,06     z toho penále voči Sociálnej poisťovni 

262 176 235,29     z toho istina voči ostatným veriteľom 
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Príloha 4 – bilancia príjmov a výdavkov Nemocnice sv. Michala 

 

IČO:  44570783 v eur 

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 2019 S 

Príjmy spolu 58 131 898 

100 Daňové príjmy            

200 Nedaňové príjmy, v tom: 16 074 613 

210 Príjmy z podnikania (dividendy, prenájom) 354 481 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky, v tom: 15 690 063 

221 Administratívne poplatky   

222 Pokuty, penále a iné sankcie 482 

223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. pred. a služieb (tržby) 15 689 581 

229 Ďalšie admin. poplatky a iné poplatky a platby   

230 Kapitálové príjmy      

240 Úroky z úverov, vkladov, z toho: 30 069 

243 Z účtov finančného hospodárenia 30 069 

290 Iné nedaňové príjmy 0 

300 Granty a transfery, v tom: 20 111 755 

310   Tuzemské bežné granty a transfery, z toho:  20 072 794 

311 Granty   

312   Transfery v rámci verejnej správy, z toho: 20 000 000 

312001    zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR  20 000 000 

312007 z rozpočtu obce   

312008 z rozpočtu VUC   

312011    od subjektov verejnej správy   

315 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe.. 72 794 

320   Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho: 38 961 

321 Granty   

322   Transfery v rámci verejnej správy, z toho: 38 961 

322001    zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR  38 961 

322006    z rozpočtu VUC                                         

322008       od subjektov verejnej správy   

322000   ostatné    

325 Transfery od subjektov nezaradených vo VS   

330    Zahraničné granty   

340 Zahraničné transfery   

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) 21 945 530 

410   Zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp. (len istín) 0 

420   Zo splátok zahr. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp. (len istín)   

430   Z predaja majetkových účastí   

440   Z predaja privatizovaného majetku FNM SR a SPF   

450   Z ostatných finančných operácií 21 945 530 

453 Zostatok prostr. z predch. roka  21 945 530 

456 Iné príjmové finančné operácie   

500 Prijaté úvery (FO) 0 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. vypomoci   

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné fin. vypomoci   
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Výdavky spolu 53 592 218 

600 Bežné výdavky, v tom: 25 802 846 

610 Mzdy, platy, v tom: 12 422 420 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné 12 422 420 

620 Odvody, v tom: 4 064 042 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné 4 064 042 

630 Tovary a služby, v tom: 9 207 704 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné 9 207 704 

640 Bežné transfery, v tom: 108 680 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné 108 680 

641 v rámci sektora VS 0 

      

650 Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi   

700 Kapitálové výdavky, v tom: 27 789 372 

710 Obstarávanie kapitálových aktív, v tom: 27 789 372 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné 27 789 372 

720 Kapitálové transfery, v tom: 0 

  EÚ   

  spolufinancovanie zo ŠR   

  ostatné   

721 v rámci sektora VS 0 

      

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) 0 

810 Úvery a účasť na majetku 0 

820 Splácanie istiny 0 

      

Celkový prebytok / schodok (+/-) 4 539 680 

Vylúčenie finančných operácií -21 945 530 

Vylúčenie príjmových FO -21 945 530 

Vylúčenie výdavkových FO 0 

Zahrnutie časového rozlíšenia 32 325 

Medziročná zmena stavu pohľadávok 1 929 837 

Medziročná zmena stavu záväzkov -2 665 720 

Prebytok / schodok (+/-) (ESA 2010) -18 109 408 

      

Príjmy spolu (ESA 2010) 38 116 205 

Výdavky spolu (ESA 2010) 56 257 938 
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Príloha 5 – Hrubý dlh subjektov verejnej správy k 31.12.2019 

 

Maastrichtský dlh verejnej správy podľa jednotlivých subjektov                                        v tis. eur 

  k 31.12.2019 

Ústredná správa  

z toho:   

Štátny dlh  1) 43 184 638 

Príspevkové organizácie ústrednej správy 1 733 

Exportno-importná banka Slovenskej republiky 124 462 

Obchodné spoločnosti štátu 740 706 

z toho:  

MH Manažment, a. s. 15 214 

MH Invest, s. r .o. 0 

MH Invest II., s. r. o. 2 730 

JAVYS, a. s. 8 975 

Železnice Slovenskej republiky 131 080 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 455 337 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 127 370 

Verejné vysoké školy 5 439 

Zdravotnícke zariadenia ústrednej správy 179 535 

Ostatné subjekty ústrednej správy 367 527 

Územná samospráva  

Obce a ich rozpočtové organizácie 1 490 908 

Vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie 391 001 

Príspevkové organizácie obcí 1 507 

Príspevkové organizácie VÚC 782 

Dopravné podniky 61 289 

Zdravotnícke zariadenia miestnej samosprávy 3 042 

Ostatné subjekty miestnej samosprávy 3 283 

Fondy sociálneho zabezpečenia  

Sociálna poisťovňa 234 

Verejné zdravotné poistenie 267 

Verejná správa spolu 46 556 353 

Konsolidácia 1 354 595 

z toho: konsolidácia v skupine miestnej samosprávy 785 404 

Verejná správa spolu konsolidovaná 45 201 758 

% z HDP 48,00 

  

1) Bez záväzkov MF SR voči Štátnej pokladnici 9 834 484 

Bez záväzkov z vkladov verejnej správy v Št. pokladnici  

Poznámka: Ostatné, v tabuľke neuvedené subjekty verejnej správy v sledovaných rokoch nemali dlh. 

  

Hrubý domáci produkt v b.c. 94 177 048 
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Príloha 6 – Vybrané pohľadávky a záväzky štátneho rozpočtu 

 

F8-pasíva 31.12.2018 31.12.2019 

141 Ostatné dlhodobé záväzky 1 564 639 972 712 

odpoč. F4 záväzky voči zahraničiu  zo ŠFA  -9 226 -6 224 

odpoč. dlhodobé záväzky z ref. systému -1 504 608 -963 204 

141 Ostatné dlhodobé záväzky po úpravách 50 805 3 284 

      

160 Iné záväzky 10 059 280 11 054 655 

odpoč.refinančný systém zo ŠFA-účet 379-krátkodobé -7 331 461 -8 171 499 

vylúč. kolaterálu zo swapu-je súčasť F2 -13 800 -108 340 

odpoč. EU záväzky platobných jednotiek  0 -5 

odpoč. EU záväzky platobných jednotiek  za PPA -544 -3 767 

odpoč.ostatné záväzky  EU z certifikačného orgánu -567 898 -441 070 

odpoč. EU záväzky ministerstiev voči CO zo systémových nezrovnalostí -329 572 -680 654 

odpoč. EU záväzky ministerstiev voči CO z individuálnych nezrovnalostí -19 041 -55 197 

vylúčenie časti iných záväzkov FS (záväzky na ostatných daňových a 
nedaňových príjmoch, ktoré nie sú reálny záväzok, len zúčtovanie) 

-1 530 337 -1 428 779 

odpoč.zábezpek - sú súčasťou F4   -172 426 -127 669 

160 Iné záväzky po úpravách 94 201 37 675 

   

F8-aktíva 31.12.2018 31.12.2019 

081 iné pohľadávky 3 881 788 3 224 129 

vylúč. pohľad. voči zahraničiu  -137 407 -87 951 

vylúč. DEPO zo ŠFA- je súčasťou F2  -2 707 579 -1 817 885 

vylúč. kolaterálu zo swapu-súčasť F2 -19 640 -33 050 

vylúč. EU pohľ. z platobných jednotiek  -580 223 -445 140 

vylúč. ostat. pohľadávok EU z certifikačného orgánu  -417 287 -759 043 

vylúč. pohľadávky z odvodového úveru -779 -13 

081 iné pohľadávky upravené 18 873 81 047 

 

 

 

 

 

 

 


