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

za rok 2017  
 
 
 

• Otázky1 RRZ k Súhrnnej výročnej správe za rok 2016 odoslané dňa 26. marca 2018 
(odpovede MF SR zo 4. apríla 2018) 

 

1. Prosím zašlite samostatnú prílohu správy (tabuľky EDP) v exceli. 

 

Údaje boli poskytnuté. Vo verzii pdf sú zverejnené na stránke MF SR 

(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8800). 

 

2. V notifikácii z októbra 2017 došlo k revízii vplyvu EFSF v roku 2016 o 9 mil. eur – 

zaznamenanie kapitálového transferu v uvedenej sume. Uveďte prosím, čo bolo 

dôvodom revízie a či je možné očakávať takéto kapitálové transfery aj v ďalších rokoch. 

 

 
 

3. Na str. 25 sa uvádza, že došlo k oprave vstupných parametrov potrebných pre výpočet 

dlhodobej rezervy na zamestnanecké požitky zamestnancov štátnych rozpočtových a 

príspevkových organizácií. Prosím uveďte vplyv tejto opravy (v mil. eur) na vlastné 

imanie súhrnného celku verejnej správy resp. čisté bohatstvo  k 31.12.2016. Zároveň 

prosím potvrďte, že oprava nemala vplyv na čisté bohatstvo vykázané k 31.12.2015 (t.j. 

spätne nedošlo k žiadnej úprave).  

 

 
 

4. Na str. 36 sa uvádza, že implicitné záväzky spojené s dôchodkovým systémom sa oproti 

roku 2015 mierne zvýšili z dôvodu dodatočnej metodickej úpravy pri očisťovaní 

výsluhových dôchodkov. Prosím uveďte, o akú metodickú úpravu ide a aký mala vplyv 

(v mil. eur) na medziročnú zmenu implicitných záväzkov resp. čisté bohatstvo v roku 

2016.  

 

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

zaslané vo formáte pdf sú čiernym). 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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5. Na str. 42 sa uvádza, že v SVS za rok 2016 došlo prvýkrát k vykázaniu splatných 

pohľadávok v procese vymáhania v správe Slovenskej konsolidačnej, a.s. Aký vplyv mala 

táto metodická zmena na podmienené aktíva resp. čisté bohatstvo k 31.12.2016?  

 

 
 

6. Prosím uveďte, či čisté bohatstvo vykázané k 31.12.2016 bolo ovplyvnené aj inými 

metodickými zmenami resp. opravami nad rámec tých uvedených v otázkach č. 2 až 5. V 

prípade, že áno, stručne ich prosím popíšte a uveďte ich vplyv na čisté bohatstvo resp. 

jeho zložky. 

 

7. Na str. 17 prílohy č. 2 sa uvádza, že v roku 2016 došlo k odúčtovaniu podielov v EIB a 

MBOR (nesplatený vklad do ZI) zo súvahy, keďže sú vedené ako podmienené záväzky.  

Prosím uveďte, či k 31.12.2015 boli tieto podiely zaznamenané v čistom bohatstve 

duplicitne (v rámci vlastného imania súhrnného celku a aj v rámci podmienených 

záväzkov). 

 

 
 

8. RRZ v minuloročnej správe o dlhodobej udržateľnosti (zhrnutie, str. 6) skonštatovala, že 

„Z dôvodu zlepšenia vypovedacej schopnosti ukazovateľa čisté bohatstvo by bolo vhodné 

upraviť spôsob spracovania údajov tak, aby bolo možné prepojiť hospodárenie vlády 

a jeho vplyv na zmenu čistého bohatstva“. RRZ túto zmenu považuje za veľmi dôležitú 

z hľadiska skvalitnenia analýzy čistého bohatstva.  

 

Prosím uveďte, či došlo k nejakému posunu pri spracovávaní údajov, ktoré by umožnilo 
prepojenie hospodárenia vlády a jeho vplyvu na zmenu čistého bohatstva. Pripravuje MF 
SR nejaké zmeny pri SVS za rok 2017 (napríklad ocenenie zatiaľ nevyčíslených zložiek 
čistého bohatstva, identifikovanie a odstránenie duplicít, metodické zmeny)? 
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• Otázky RRZ k Hospodáreniu verejnej správy v roku 2017 odoslané dňa 26. marca 2018 
(odpovede MF SR zo 4. apríla 2018) 

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

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

superdividendy). 
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2. Uveďte prosím zmenu stavu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu v členení podľa 

jednotlivých položiek súvahy. 
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Poznámka RRZ: RRZ má prístup k uvedeným zdrojom údajov. Tieto údaje sú však pre účely 

zostavenia salda verejnej správy upravované MF SR na základe doplňujúcich informácií. 

RRZ k nim nemá iný prístup ako prostredníctvom týchto otázok.   

 

3. Uveďte prosím časové rozlíšenie výnosového úroku zo zahraničných pohľadávok v roku 

2017. 

 

 
 

4. Zaznamenalo sa v roku 2017 odpustenie pohľadávok voči zahraničiu? V prípade, že áno, 

prosím uveďte sumu. 

 

 
 

5. V apríli 2017 nadobudla účinnosť Dohoda o vysporiadaní2 medzi Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a Spojeným ústavom jadrových výskumov 
v Dubne v celkovej čiastke 106,8 mil. eur. Na základe nej úrad ponecháva majetok 
v správe ruského subjektu, pričom ruská strana poskytne bezplatné vzdelanie 
slovenským študentom. Akým spôsobom sú tieto transakcie zachytené v salde v roku 
2017? Prosím zdôvodnite. 
 

 
 

6. Uveďte prosím sumu korekcií v roku 2017 v členení na individuálne, systémové, za PPA 

a prípadne iné. 

 

 
 

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

 

 
 

                                                           
2  Dohoda (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2901851&l=sk) bola uzatvorená na základe uznesenia vlády z 8. 

júna 2016 (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25622) o definitívnom 
riešení projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky. 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2901851&l=sk
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25622
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8. Aký je odhadovaný vplyv EFSF na saldo verejnej správy v roku 2017 (v členení na tržby, 

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

 

 
9. Viaceré subjekty mimo štátneho rozpočtu (PO štátu vo výške 62,7 mil. eur, dopravné 

podniky vo výške 4,9 mil. eur, obce vo výške 178 tis. eur, PO VÚC vo výške 70 tis. eur) 

zaznamenali v príjmoch podľa výkazu FIN-1 na EKRK 341 prostriedky z rozpočtu EÚ3. 

Prostriedky z rozpočtu EÚ sa v minulosti zaznamenávali iba v štátnom rozpočte, pričom 

pri ich čerpaní inými subjektmi verejnej správy došlo k poskytnutiu transferu zo štátneho 

rozpočtu. Prosím uveďte, či išlo o nesprávne zaznamenanie zo strany uvedených 

subjektov alebo či došlo v roku 2017 k zmene zaznamenávania prostriedkov z fondov EÚ. 

Akým spôsobom sa zabezpečí ich neutrálny vplyv na saldo v metodike ESA2010?  

 

 
 

10. Slovenská inovačná a energetická agentúra má v príjmoch FIN-1 na EKRK 341 

zaznamenanú sumu 26,7 mil. eur s kódom zdroja 11A4 (zahraničný grant na odstavenie 

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

273 tis. eur. Celkový hotovostný prebytok tohto subjektu dosiahol v roku 2017 sumu 27,0 

mil. eur. Prosím špecifikujte, o aký grant ide. Z akého dôvodu sú zaznamenané 

hotovostné výdavky výrazne nižšie ako príjmy z rovnakého zdroja? Akým spôsobom 

bude táto transakcia zaznamenaná v metodike ESA2010 (vplyv na príjmy, výdavky 

a saldo verejnej správy)? 

 

 
 

11. Environmentálny fond v roku 2017 prijal bežný transfer od subjektu mimo verejnej 

správy (EKRK 315) vo výške 7,4 mil. eur. Prosím uveďte, od akého subjektu a aký je účel 

tohto transferu. 

 

 
 

                                                           
3  Podľa kódov zdroja nie je jednoznačné, či ide o prostriedky z rozpočtu EÚ. 
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12. ŠFRB prijal z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EKRK 312001) sumu 29,59 mil. 

eur. Na aký účel sa tieto prostriedky použijú?  

 

 
 

13. Uveďte prosím odhadovaný vplyv kapitalizácie výdavkov na výskum a vývoj realizovaný 

vo vlastnej réžii v roku 2017 podľa jednotlivých subjektov (štátny rozpočet, verejné 

vysoké školy, príspevkové organizácie štátu) – zvýšenie tržieb a investícií. 

 

 
 

14. Uveďte prosím identifikované jednorazové vplyvy v roku 2017 (ich sumu a popis). 

 

 
 

15. Niektoré z rozpočtových opatrení za rok 2017, ktoré sú zverejnené na stránke 

www.rozpocet.sk a týkajú sa kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa 

(VPS), neobsahujú v časti „Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia“ podrobnejšie 

informácie o zdroji krytia. Tieto informácie nie sú uvedené ani v rámci príslušných 

rozpočtových opatrení rezortov, ktorým sa navyšuje limit výdavkov. 

 

Prosíme o uvedenie konkrétnych výdavkových titulov na ktorých sa viazali výdavky, 

vrátane kódov zdrojov a analytických členení, osobitne pre každé z nasledovných 

rozpočtových opatrení kapitoly VPS: 

Dátum 
úpravy 

Číslo 
rozpočtového 

opatrenia 
Popis 

4.12.2017 252 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 55) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p. na neregulované platby. 

17.10.2017 197 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 39) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p. na neregulované platby. 

12.10.2017 194 
Pre MV SR (rozpočtové opatrenie MV SR č. 102) - na 
zabezpečenie bežnej prevádzky pre záchranné a policajné zložky.  

29.9.2017 185 
Pre MŠVVaŠ SR (rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR č. 62) - na 
zakúpenie nevyhnutného hardvéru pre ďalšiu migráciu, 
dopracovanie požadovaných oblasti funkčnosti modulu HR. 

27.9.2017 171 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 73) - na posilnenie 
personálnych kapacít. 

26.9.2017 182 
Pre MPRV SR (rozpočtové opatrenie MPRV SR č. 54) - na 
zabezpečenie IT systémov a činností s tým súvisiacich pre PPA. 

20.9.2017 167 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 31) - na zabezpečenie 
finančných prostriedkov na správu a prevádzku informačného 
systému IIS ES. 

14.9.2017 178 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 20) - na 
dofinancovanie vystúpení v rámci 53. ročníka BHS. 

http://www.rozpocet.sk/
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12.9.2017 173 
Pre KÚS SR (rozpočtové opatrenie KÚS SR č. 9) - na zlepšenie 
aplikačného prostredia.  

12.9.2017 174 
Pre KSR SR (rozpočtové opatrenie KSR SR č. 3) - na 
dofinancovanie bežných výdavkov. 

11.9.2017 170 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 21) - na akreditáciu 
vedeckých organizácií SAV. 

5.9.2017 166 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 30) - na 
zabezpečenie finančných prostriedkov na správu a prevádzku 
informačného systému IIS ES. 

24.08.2017 162 
Pre MF SR (rozpočtové opatrenie MF SR č. 69) - na rozvoj a 
prevádzku informačných systémov. 

18.08.2017 156 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 31) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. na neregulované platby. 

11.08.2017 158 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 23) - na vysporiadanie 
časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Kubánskej republike, 
vyplatenie cla. 

31.7.2017 132 
Pre ŠÚ SR (rozpočtové opatrenie ŠÚ SR č. 8) - na jednorazovú 
zmenu programu IVIS. 

18.7.2017 151 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 19) - pre Múzeum 
židovskej kultúry. 

17.7.2017 142 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č.18) -  v súvislosti s 
realizáciou mobilitného programu SASPRO. 

4.7.2017 133 
Pre NKÚ SR (rozpočtové opatrenie NKÚ SR č. 3) - na úhradu 
nákladov spojených s využívaním ekonomického informačného 
systému. 

4.7.2017 134 
Pre ÚPPV SR II (rozpočtové opatrenie ÚPPV SR II č. 18) - v 
zmysle uznesenia vlády SR č. 314/2017. 

4.7.2017 135 
Pre KNS SR (rozpočtové opatrenie KNS SR č. 3) - na vybavenie 
kancelárií, softvérové riešenie a technické vybavenie pre nových 
zamestnancov. 

4.7.2017 141 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 17) - v zmysle uzn. 
vlády 253/2017. 

27.6.2017 18 
Pre MŠVVaŠ SR (rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR č. 34) - na 
financovanie projektu Teach for Slovakia. 

13.6.2017 122 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 20) - na 
zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu podujatia k 
UN Day 2017 v New Yorku. 

30.5.2017 83 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 19) - 
finančné prostriedky pre Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí. 

26.5.2017 66 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 29) - na činnosť 
Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých 
okresov a jeho sekretariátu.  

25.5.2017 73 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 18) -  na 
prevádzku a rozvoj informačných systémov. 

25.5.2017 72 

Povolené prekročenie limitu výdavkov v zmysle § 17 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na programe 0A0 v sume 
33 000,- eur, v rozpočte Úradu na ochranu osobných údajov SR v 
rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 

17.5.2017 67 
Pre ÚPPV SR II (rozpočtové opatrenie ÚPPV SR II č. 11) - na 
projekt Elektronické schránky. 

11.5.2017 61 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 14) - na riešenie 
potrieb v oblasti civilného letectva.  
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9.5.2017 59 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č.19) - na realizáciu 
účasti SR na medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017.  

4.5.2017 53 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 9) - na finančné 
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy pre ŠÚKL. 

4.5.2017 54 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 25) - na zabezpečenie 
prevádzky jednotlivých informačných systémov. 

28.4.2017 51 
Pre ŠÚ SR (rozpočtové opatrenie ŠÚ SR č. 3) - na zaslanie hesiel a 
prístupových kódov novým štatistickým jednotkám.  

25.4.2017 47 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 21) - na prevenciu 
korupcie a prehĺbenie spolupráce s medzinárodnými partnermi. 

25.4.2017 56 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 10) - na 
realizáciu koncertu vo Vatikáne. 

4.4.2017 37 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 7) - na podporu elitných 
ústavov SAV na základe výsledkov akreditácie zahraničnými 
expertami. 

31.3.2017 43 

Pre GP SR (rozpočtové opatrenie GP SR č. 6) - na úhradu 
poplatku pre Svetovú banku v súvislosti s realizáciou projektu 
Národného hodnotenia rizika z legalizácie príjmovej trestnej 
činnosti a financovania terorizmu. 

30.3.2017 42 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 18) - pre 
Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport na výstavbu 
multifunkčných ihrísk. 

28.3.2017 41 Od MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 12)  

27.3.2017 36 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 11) - na 
zabezpečenie výdavkov v oblasti civilného letectva. 

20.3.2017 28 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 14) - na zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb. 

16.3.2017 33 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 4) - na vytvorenie nového 
odboru v rámci Predsedníctva SAV s názvom Inštitút 
strategických analýz. 

13.3.2017 23 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 9) - na činnosť 
splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. 

13.3.2017 27 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 12) - na realizáciu 
veľtrhu Transport a Logistika 2017 Mníchov. 

13.3.2017 30 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 6) - na opravu 
vzduchotechniky pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v 
Bratislave. 

9.3.2017 22 
Od MPSVR SR (rozpočtové opatrenie MPSVR SR č. 5) - na 
spolufinancovanie sociálnych služieb. 

8.3.2017 26 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 8) - na činnosť 
príspevkovej organizácie Tanečné divadlo Ifjú Szivek. 

8.3.2017 21 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 12) - zabezpečenie 
výdavkov v súvislosti so zriadením oddelenia prevencie korupcie.  

15.2.2017 16 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 3) - na vysporiadanie 
časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Kubánskej republike, 
vyplatenie cla. 
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MF SR poskytlo len čiastočnú odpoveď, keďže nepriradilo uvedené rezervy k jednotlivým 
rozpočtovým opatreniam. 
 

• Otázky RRZ odoslané dňa 10. apríla 2018 (odpovede MF SR z 18. apríla 2018) 
 

1. V súvislosti s dohodou o vysporiadaní Cyklotrónového centra (CC) ste uviedli, že v roku 
2017 nemala transakcia žiadny vplyv na saldo verejnej správy, keďže vplyv tovarových 
deblokácií bol zaznamenaný v minulých obdobiach. Prosím špecifikujte, aké sumy 
tovarových deblokácií súvisiacich s CC sa zaznamenali v jednotlivých rokoch.  
 
Údaje o hodnote tovarových deblokácií súvisiacich  s Cyklotrónovým centrom sú 
uvedené v nasledovnej tabuľke (v eur). 
 

Rok Hodnota 

1998 321 600 

1999 750 400 

2000 8 600 000 

2001 19 500 000 

2002 18 328 000 

2003 25 000 000 

2006 50 000 000 

 122 500 000 

 

2. V odpovediach k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 ste uvideli, že v 

priebehu roku 2017 bola časť núdzových zásob ropy Agentúry pre núdzové zásoby ropy 

a ropných výrobkov držaná jednotlivými subjektmi za úhradu nákladov na skladovanie 

bez dodatočných nákupov suroviny agentúrou. Uveďte prosím, akým spôsobom bola 

táto transakcia zaznamenaná (t.j. či došlo k úpravám hotovostných výdavkov z výkazu 

FIN-1 napríklad doplnením dodatočných výdavkov na nákup ropy) a zdôvodnite Váš 

postup. 

 

Nevidíme dôvod upravovať údaje vykázané v finančných výkazoch, žiadne výdavky 

neboli imputované. V rámci skutočných výdavkov Agentúry k 31.12.2017 boli celkové 

výdavky v položke 637008 „Udržiavanie a ochraňovanie núdzových zásob“ vo výške 34 

695 228 EUR. Táto položka pritom už v sebe obsahuje výdavky na udržiavanie a 

ochraňovanie núdzových zásob, výdavky za poskytnutie služby udržiavania a 

skladovania núdzových zásob v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. a zároveň aj 

obmenu núdzových zásob. 
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Členenie výdavkov na uvedenej položke bolo nasledovné: 

- za udržiavanie a ochraňovanie núdzových zásob (skladovanie) zaplatila Agentúra sumu 

vo výške 31 608 574,43 EUR. 

- za službu udržiavania a skladovania núdzových zásob v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 

218/2013 Z. z. zaplatila Agentúra v roku 2017 sumu 249 000,00 EUR.  

- ostatné výdavky v rámci tejto položky (637008) predstavovali výdavky na obmenu 

núdzových zásob. 

 

3. Vysvetlite prosím spôsob odhadu superdividend prijatých od spoločnosti Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s. v roku 2017 vo výške 223 511 tis. eur.  

 

Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend, ktoré 

pochádzajú najmä od spoločností eustream, SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage. Podľa 

účtovných závierok dcérskych spoločností z roku 2015, po zohľadnení podielu SPP, 

maximálna možná výška prijatých dividend od dcérskych spoločností môže tvoriť 298 

mil. eur. Po zarátaní prevádzkovej straty SPP (-13 mil. eur), hospodárskeho výsledku z 

finančnej činnosti (-20 mil. eur) a zaplatenej dani z príjmov (20 mil. eur) by zisk po 

zdanení z riadnej činnosti spoločnosti v roku 2016 dosiahol 245 mil. eur, ktorý mohol byť 

v roku 2017 vyplatený v podobe riadnych dividend do štátneho rozpočtu. 

 

Uveďte prosím, v ktorých položkách sa odlišujú predpoklady MF SR použité pri výpočte 

výšky superdividend SPP a prosím zdôvodnite Váš prístup. 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s MF SR RRZ rozdiel 

Celkový objem dividend 431 500 431 500 0 

ESA dividenda 207 989 245 000 -37 011 

superdividenda 223 511 186 500 37 011 

 

MF SR pri spracovaní výsledkov hospodárenia v metodike ESA 2010 nevykonáva odhad 

ale výpočet superdividend, ktorý je plne v súlade so závermi misie Eurostatu z novembra 

2017. Údaje za skutočnosť boli poskytnuté priamo spoločnosťami skupiny SPP, nakoľko 

sú predmetom obchodného tajomstva, je možné údaje využiť iba pre účely notifikácie. 

 

Zvyšnú časť odpovede žiadalo MF SR nezverejniť. 

 

4. Vláda dňa 11. apríla 2017 rokovala v utajenom režime o návrhu na zvýšenie základného 

imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín. Spoločnosť v poznámkach účtovnej 

závierky za rok 2017 uviedla príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov a zvýšenie 

základného imania o 20 mil. eur. Uveďte prosím, ako je táto transakcia zaznamenaná 

(vplyv na príjmy, výdavky a saldo verejnej správy) v národných účtoch a prosím 

zdôvodnite Váš postup. 

 

Uvedená transakcia bola zaznamenaná s negatívnym vplyvom na schodok na základe 

posúdenia doterajšieho ako aj budúceho vývoja spoločnosti a vysokého rizika vplyvu 

geopolitickej situácie na činnosť spoločnosti. 

 



 
Otázky k Správe o dlhodobej udržateľnosti 

 a Hospodáreniu verejnej správy za rok 2017 
 

12 
 

5. Tabuľka uvedená nižšie obsahuje odhady medziročnej zmeny pohľadávok a záväzkov 

vybraných spoločností z výkazu FIN 2-04 a existujúceho prevodného mostíka. Prosím 

uveďte, či v rámci prípravy notifikácie došlo k nejakým dodatočným úpravám nad rámec 

údajov z tohto výkazu. V prípade, že áno, prosím zdôvodnite ich.  

Odhad medziročnej zmeny pohľadávok vybraných subjektov (tis. eur) 

  zmena pohľadávok zmena záväzkov 

Národná diaľničná spoločnosť -22 355 -39 678 

Železnice Slovenskej republiky -69 752 -10 078 

Železničná spoločnosť Slovensko 7 276 -8 916 

* znamienka vyjadrujú vplyv na saldo VS  Zdroj: FIN 2-04 

 

K dodatočným úpravám nad rámec údajov došlo v prípade zmeny stavu záväzkov, kedy 

úpravy boli vykonané v súlade s metodikou ESA 2010 (úprava o zmenu stavu zábezpek). 

V prípade spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. bola naviac zrealizovaná 

imputácia faktoringovej transakcie. 

 

6. Ostatné pohľadávky spoločnosti ŽSR (podľa výkazu FIN 2-04, r. 35) klesli z 71,2 mil. eur 

na konci roku 2016 na 1,9 mil. eur na konci roku 2017. Prosím uveďte vecné zdôvodnenie 

poklesu.  

 

Pokles bol spôsobený inkasom pohľadávky ŽSR voči akcionárovi (bližšie pozri poznámky 

k účtovnej závierke za rok 2017, strana 61, poznámka č. 8 Dlhodobé pohľadávky). 

 

7. Podľa záverov misie Eurostatu4 (bod 12) by v rámci aprílovej notifikácie mal byť Fond 

ochrany vkladov a Garančný fond investícií preklasifikovaný do sektora verejnej správy 

za roky 2015 až 2017. Uveďte prosím ich vplyvy na jednotlivé položky príjmov a výdavkov. 

 

Odpoveď na otázku je v kompetencii ŠÚSR, ktorý zostavuje jednotlivé ESA príjmy a 

výdavky. 

 

8. Podľa záverov misie Eurostatu (bod 19) MF SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR 

malo do konca februára 2018 posúdiť súlad prijatých a odoslaných prostriedkov 

z rozpočtu EÚ na úrovni certifikačných orgánov a štátneho rozpočtu. Uveďte prosím, či 

závery tejto analýzy mali vplyv na saldo verejnej správy v roku 2017 resp. 

v predchádzajúcich rokoch. 

 

Závery tejto analýzy nemali vplyv na nefinančný účet a schodok verejnej správy, úpravy 

sa realizovali len na finančnom účte. 

 

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

informácie o čerpaní k 30. novembru 2017  uvedená suma, ktorú bolo potrebné vyčerpať 

do konca roku 2017, vo výške 97,9 mil. eur (ide o údaj za EŠIF spolu bez PRV). Akú časť 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8054610/Final-findings-EDP-dialogue-visit-SK-14-15-Nov-

2017.pdf/6bbeda3d-a182-43b9-bab4-531f1b6702ef 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8054610/Final-findings-EDP-dialogue-visit-SK-14-15-Nov-2017.pdf/6bbeda3d-a182-43b9-bab4-531f1b6702ef
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8054610/Final-findings-EDP-dialogue-visit-SK-14-15-Nov-2017.pdf/6bbeda3d-a182-43b9-bab4-531f1b6702ef
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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?  

 

Pravidlo n+3 bolo k 31.12.2017 splnené pre všetky sledované programy s výnimkou OP 

Výskum a inovácie, v rámci ktorého nebola vyčerpaná suma 26,97 mil. EUR. Pre OP VaI 

to znamená decommitment v objeme 26,97 mil. EUR, t. j. o túto sumu bude znížená 

celková alokácia pre program. 

 

10. Viaceré subjekty mimo štátneho rozpočtu (PO štátu vo výške 62,7 mil. eur, dopravné 

podniky vo výške 4,9 mil. eur, obce vo výške 178 tis. eur, PO VÚC vo výške 70 tis. eur) 

zaznamenali podľa výkazu FIN-1 príjmy na EKRK 341 (Prostriedky z rozpočtu EÚ5). 

Prosím špecifikujte, aké prostriedky zaznamenali tieto subjekty na uvedenej položke. 

 

MF SR nedisponuje detailnými informáciami o aké prostriedky ide v daných subjektoch, 

pri použití EKRK 341. Uvedené subjekty môžu čerpať prostriedky EÚ z viacerých 

Operačných programov, pričom účel použitia vychádza zo zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov.  

 

11. Slovenská inovačná a energetická agentúra má v príjmoch FIN-1 na EKRK 341 

zaznamenanú sumu 26,7 mil. eur s kódom zdroja 11A4 (zahraničný grant na odstavenie 

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

273 tis. eur. Prosím špecifikujte, o aký grant ide a uveďte prosím, v ktorých rokoch sa 

predpokladajú výdavky z tohto grantu.  

 

MF SR nedisponuje detailnými informáciami o tomto grante ani predpokladanom 

období jeho použitia. Odporúčame vyžiadať si údaje od MH SR alebo priamo od 

príspevkovej organizácie. 

 

12. Hotovostné úrokové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2017 dosiahli 28,6 mil. eur, čo je 

oproti rozpočtu zvýšenie o 20,3 mil. eur. Aký je dôvod tohto nárastu? 

 

Dôvod nárastu hotovostných príjmov z úrokov oproti rozpočtu bol spôsobený prevodom 

prostriedkov Štátnej pokladnice z účtov finančného hospodárenia do príjmov štátneho 

rozpočtu, z dôvodu nárastu priemerných zostatkov na účtoch prostriedkov Európskej 

únie a na účtoch dobrovoľných klientov. 

 

13. Rozpočtovým opatrením č. 15/2017 kapitoly štátneho rozpočtu Úrad geodézie, 

kartografie a katastra SR sa povolilo prekročenie limitu výdavkov tejto kapitoly na 

úhradu korekcií na OPIS projekty v celkovej sume 9,5 mil. eur. Súbežne s týmto 

navýšením sa realizovalo viazanie výdavkov v rovnakej sume na výdavkovom titule 

kapitoly Všeobecná pokladničná správa „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody 

Európskej únii“.  

 

                                                           
5  Podľa kódov zdroja nie je jednoznačné, či ide o prostriedky z rozpočtu EÚ. 
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Tento výdavok kapitoly ÚGKK SR bol v rámci ekonomickej klasifikácie triedený na 

podpoložke „Pokuty a penále“. Uveďte prosím, či ide o hotovostnú úhradu nezrovnalostí 

týkajúcich sa čerpania fondov EÚ a akému subjektu boli uhradené. 

 

Celková suma nezrovnalosti, ktorú mala kapitola Úrad geodézie, kartografie a katastra 

SR uhradiť, bola 13 638 425,10 €. Suma 13 638 425,10 € bola rozdelená na zdroje EÚ  v sume 

6 847 398,62 € a ŠR v sume 6 791 026,48 €. 

 

ÚGKK SR uvoľnilo prostriedky prostredníctvom Štátnej pokladnice v  sume 6 847 398,62 

na osobitný účet certifikačného orgánu MF SR a sumu 6 791 026,48 € na príjmový účet 

platobnej jednotky MF SR. 

 

Nakoľko ÚGKK nedisponovalo dostatočným množstvom zdrojov, na uvedenú 

nezrovnalosť boli poskytnuté zdroje z VPS v sume 9,5 mil. eur. 

 

14. Niektoré z rozpočtových opatrení za rok 2017, ktoré sú zverejnené na stránke 

www.rozpocet.sk a týkajú sa kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa 

(VPS), neobsahujú v časti „Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia“ podrobnejšie 

informácie o zdroji krytia. Tieto informácie nie sú uvedené ani v rámci príslušných 

rozpočtových opatrení rezortov, ktorým sa navyšuje limit výdavkov. 

 

Uveďte osobitne pre každé z nasledovných rozpočtových opatrení kapitoly VPS 

konkrétny výdavkový titul, na ktorom sa viazali výdavky: 

 

Dátum 
úpravy 

Číslo 
rozpočtového 

opatrenia 
Popis 

4.12.2017 252 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 55) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p. na neregulované platby. 

17.10.2017 197 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 39) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p. na neregulované platby. 

12.10.2017 194 
Pre MV SR (rozpočtové opatrenie MV SR č. 102) - na 
zabezpečenie bežnej prevádzky pre záchranné a policajné zložky.  

29.9.2017 185 
Pre MŠVVaŠ SR (rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR č. 62) - na 
zakúpenie nevyhnutného hardvéru pre ďalšiu migráciu, 
dopracovanie požadovaných oblasti funkčnosti modulu HR. 

27.9.2017 171 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 73) - na posilnenie 
personálnych kapacít. 

26.9.2017 182 
Pre MPRV SR (rozpočtové opatrenie MPRV SR č. 54) - na 
zabezpečenie IT systémov a činností s tým súvisiacich pre PPA. 

20.9.2017 167 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 31) - na zabezpečenie 
finančných prostriedkov na správu a prevádzku informačného 
systému IIS ES. 

14.9.2017 178 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 20) - na 
dofinancovanie vystúpení v rámci 53. ročníka BHS. 

12.9.2017 173 
Pre KÚS SR (rozpočtové opatrenie KÚS SR č. 9) - na zlepšenie 
aplikačného prostredia.  

http://www.rozpocet.sk/
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12.9.2017 174 
Pre KSR SR (rozpočtové opatrenie KSR SR č. 3) - na 
dofinancovanie bežných výdavkov. 

11.9.2017 170 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 21) - na akreditáciu 
vedeckých organizácií SAV. 

5.9.2017 166 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 30) - na 
zabezpečenie finančných prostriedkov na správu a prevádzku 
informačného systému IIS ES. 

24.08.2017 162 
Pre MF SR (rozpočtové opatrenie MF SR č. 69) - na rozvoj a 
prevádzku informačných systémov. 

18.08.2017 156 
Pre MŽP SR (rozpočtové opatrenie MŽP SR č. 31) - zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. na neregulované platby. 

11.08.2017 158 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 23) - na vysporiadanie 
časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Kubánskej republike, 
vyplatenie cla. 

31.7.2017 132 
Pre ŠÚ SR (rozpočtové opatrenie ŠÚ SR č. 8) - na jednorazovú 
zmenu programu IVIS. 

18.7.2017 151 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 19) - pre Múzeum 
židovskej kultúry. 

17.7.2017 142 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č.18) -  v súvislosti s 
realizáciou mobilitného programu SASPRO. 

4.7.2017 133 
Pre NKÚ SR (rozpočtové opatrenie NKÚ SR č. 3) - na úhradu 
nákladov spojených s využívaním ekonomického informačného 
systému. 

4.7.2017 134 
Pre ÚPPV SR II (rozpočtové opatrenie ÚPPV SR II č. 18) - v 
zmysle uznesenia vlády SR č. 314/2017. 

4.7.2017 135 
Pre KNS SR (rozpočtové opatrenie KNS SR č. 3) - na vybavenie 
kancelárií, softvérové riešenie a technické vybavenie pre nových 
zamestnancov. 

4.7.2017 141 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 17) - v zmysle uzn. 
vlády 253/2017. 

27.6.2017 18 
Pre MŠVVaŠ SR (rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR č. 34) - na 
financovanie projektu Teach for Slovakia. 

13.6.2017 122 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 20) - na 
zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu podujatia k 
UN Day 2017 v New Yorku. 

30.5.2017 83 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 19) - 
finančné prostriedky pre Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí. 

26.5.2017 66 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 29) - na činnosť 
Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých 
okresov a jeho sekretariátu.  

25.5.2017 73 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 18) -  na 
prevádzku a rozvoj informačných systémov. 

25.5.2017 72 

Povolené prekročenie limitu výdavkov v zmysle § 17 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na programe 0A0 v sume 
33 000,- eur, v rozpočte Úradu na ochranu osobných údajov SR v 
rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 

17.5.2017 67 
Pre ÚPPV SR II (rozpočtové opatrenie ÚPPV SR II č. 11) - na 
projekt Elektronické schránky. 

11.5.2017 61 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 14) - na riešenie 
potrieb v oblasti civilného letectva.  

9.5.2017 59 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č.19) - na realizáciu 
účasti SR na medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017.  
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4.5.2017 53 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 9) - na finančné 
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy pre ŠÚKL. 

4.5.2017 54 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 25) - na zabezpečenie 
prevádzky jednotlivých informačných systémov. 

28.4.2017 51 
Pre ŠÚ SR (rozpočtové opatrenie ŠÚ SR č. 3) - na zaslanie hesiel a 
prístupových kódov novým štatistickým jednotkám.  

25.4.2017 47 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 21) - na prevenciu 
korupcie a prehĺbenie spolupráce s medzinárodnými partnermi. 

25.4.2017 56 
Pre MZVaEZ SR (rozpočtové opatrenie MZVaEZ SR č. 10) - na 
realizáciu koncertu vo Vatikáne. 

4.4.2017 37 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 7) - na podporu elitných 
ústavov SAV na základe výsledkov akreditácie zahraničnými 
expertami. 

31.3.2017 43 

Pre GP SR (rozpočtové opatrenie GP SR č. 6) - na úhradu 
poplatku pre Svetovú banku v súvislosti s realizáciou projektu 
Národného hodnotenia rizika z legalizácie príjmovej trestnej 
činnosti a financovania terorizmu. 

30.3.2017 42 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 18) - pre 
Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport na výstavbu 
multifunkčných ihrísk. 

28.3.2017 41 Od MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 12)  

27.3.2017 36 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 11) - na 
zabezpečenie výdavkov v oblasti civilného letectva. 

20.3.2017 28 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 14) - na zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb. 

16.3.2017 33 
Pre SAV (rozpočtové opatrenie SAV č. 4) - na vytvorenie nového 
odboru v rámci Predsedníctva SAV s názvom Inštitút 
strategických analýz. 

13.3.2017 23 
Pre MDV SR (rozpočtové opatrenie MDV SR č. 9) - na činnosť 
splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. 

13.3.2017 27 
Pre MH SR (rozpočtové opatrenie MH SR č. 12) - na realizáciu 
veľtrhu Transport a Logistika 2017 Mníchov. 

13.3.2017 30 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 6) - na opravu 
vzduchotechniky pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v 
Bratislave. 

9.3.2017 22 
Od MPSVR SR (rozpočtové opatrenie MPSVR SR č. 5) - na 
spolufinancovanie sociálnych služieb. 

8.3.2017 26 
Pre MK SR (rozpočtové opatrenie MK SR č. 8) - na činnosť 
príspevkovej organizácie Tanečné divadlo Ifjú Szivek. 

8.3.2017 21 
Pre ÚV SR (rozpočtové opatrenie ÚV SR č. 12) - zabezpečenie 
výdavkov v súvislosti so zriadením oddelenia prevencie korupcie.  

15.2.2017 16 
Pre MZ SR (rozpočtové opatrenie MZ SR č. 3) - na vysporiadanie 
časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Kubánskej republike, 
vyplatenie cla. 

 

Rozpočtové opatrenia uvedené v otázke č. 14 boli kryté z „Rezervy na prostriedky 

Európskej únie a odvody Európskej únií, v tom: rýchlejšia realizácia a väčší počet 

projektov“ a z výdavkových titulov „Ďalšie finančné vzťahy k Sociálnej poisťovni“, 

„Výdavky na realizáciu nerozpočtovaných potrieb“ a „Výdavky na vybrané investície“. 

Kódy zdrojov a analytické členenie je uvedené v jednotlivých rozpočtových opatreniach. 
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MF SR neposkytlo odpoveď. 

Zdôvodnenie RRZ: Ide o zopakovanie odpovede MF SR zo 4. apríla 2018 bez priradenia 

daných rezerv/ výdavkových titulov k jednotlivým rozpočtovým opatreniam.  

 

• Otázky RRZ odoslané dňa 19. apríla 2018 (odpovede MF SR z 24. apríla 2018) 
 

1. Zašlite nám prosím 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.  

Požadované údaje budú zverejnené na webe MFSR ako príloha k Štátnemu záverečnému 

účtu po jeho schválení v NR SR. V čase notifikácie schodku a dlhu verejnej správy 

nepovažujeme za správne zverejňovať interné (pracovné) verzie údajov. Rada pre 

rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) má podľa informácií Ministerstva financií SR k 

dispozícii údaje o hotovostnom plnení rozpočtu za jednotlivé subjekty ako aj údaje o 

vybraných aktívach a pasívach (FIN 1-12 a FIN 2-04). Metodika ESA 2010 je taktiež verejne 

dostupná, z čoho usudzujeme, že RRZ má dostatok času vypracovať si uvedené prehľady 

ak ich potrebuje pre svoje účely v skoršom čase.     

MF SR neposkytlo požadované údaje. 

 

Zdôvodnenie RRZ: Požadované údaje vypracováva MF SR a slúžia ako podklad pre 

notifikáciu deficitu a dlhu verejnej správy, ktorá bola zverejnená dňa 23. apríla 2018. RRZ 

sa obrátila na MFSR práve z dôvodu, že RRZ nedisponuje všetkými údajmi potrebnými pre 

zostavenie daných tabuliek (údaje uvádzané MF SR sú len základom, ktorý je upravovaný 

na základe ďalších informácií, ktorými RRZ nedisponuje a z ktorých významná časť nie je 

verejne dostupná). 

 

2. Vo svojej odpovedi zo dňa 18. apríla 2018 ste uviedli, že záväzky NDS, ŽSR a ŽSSK boli 

v súlade s metodikou ESA2010 upravené nad rámec údajov z výkazu FIN 2-04 o zmenu 

stavu zábezpek a v prípade ŽSSK aj o imputáciu faktoringovej transakcie.  Prosím uveďte 

osobitne za každú spoločnosť sumy ich upravených medziročných zmien záväzkov 

v roku 2017.  

 

Úprava medziročných zmien záväzkov bola v prípade spomínaných subjektov 

nasledovná: NDS: -1,19 mil. eur ; ZSR:  -0,44 mil. eur;  ZSSK: -34,53 mil. eur 

 

3. Ministerstvo dopravy (MDV SR) poskytlo v roku 2017 spoločnosti ŽSR transfer na úhradu 

nekrytej straty z minulých rokov (vo výkaze FIN 1-12 zaznamenané na EKRK 641017 

v kapitole MDV SR a na 312001 v spoločnosti ŽSR). Podľa Vašej odpovede zo dňa 18. apríla 

2018 došlo zároveň k zníženiu pohľadávky spoločnosti ŽSR voči MDV SR, čo zabezpečilo 

nulový vplyv na saldo spoločnosti ŽSR v metodike ESA2010. Došlo zároveň aj k zníženiu 

záväzkov MDV SR a zaznamenaniu nulového vplyvu na saldo štátneho rozpočtu 
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v metodike ESA2010 v roku 2017? V ktorej položke súvahy MDV SR je toto zníženie 

záväzku zaznamenané?   

 

Na strane záväzkov došlo k zníženiu o rovnakú sumu, a to na položke č. 172 pasív 

individuálnej účtovnej závierky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zohľadnenie tejto 

transakcie na saldo štátneho rozpočtu bude v rámci spresňovania údajov v septembrovej 

notifikácii. 

 

4. Vo svojej odpovedi zo dňa 18. apríla 2018 ste uviedli, že údaje o príjmoch a výdavkoch 

Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií v metodike ESA2010 sú 

v kompetencii ŠÚ SR. Vzhľadom na to, že MF SR zostavuje saldo verejnej správy 

v metodike ESA2010, prosím uveďte vplyv zahrnutia týchto subjektov do sektora verejnej 

správy na saldo v rokoch 2015 až 2017.  

 

Rok 2015    vplyv FOV = 8 456 tis. eur    GFI= 275 tis. eur. 

Rok 2016    vplyv FOV = 8 919 tis. eur     GFI= 280 tis. eur 

Rok 2017    vplyv FOV= 8 919 tis. eur.    GFI= 232 tis. eur. 

 

5. Vo Vašej odpovedi zo dňa 4. apríla 2018 ste uviedli, že prijaté hotovostné dividendy 

štátneho rozpočtu od spoločností SPP, ZSE, SSE a VSE dosiahli celkovo 525 744,3 tis. eur. 

Podľa výkazu FIN 1-12 príjmy kapitoly VPS z dividend dosiahli 524 244,4 tis. eur. Prosím 

zdôvodnite rozdiel. 

 

Uvedený rozdiel predstavuje čiastku 1,5 mil. eur, ktorú podľa uznesenia vlády SR č. 590 

z decembra 2017 prijal Audiovizuálny fond od SPP, a. s. 

 


