KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK

2013

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013

Ministerstvo financií SR

O BSAH KONSOLIDOVANEJ VÝROČNEJ SPRÁVY
1. Základné údaje o účtovných jednotkách v rámci konsolidovaného celku
1.1. Štruktúra konsolidovaného celku Ministerstva financií Slovenskej republiky
1.2. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
1.3. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
2. Informácie o štruktúre majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch
2.1. Štruktúra konsolidovaného majetku, vlastného imania a záväzkov za rok 2013
2.2. Členenie nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku za rok 2013
2.3. Informácie o iných aktívach a pasívach
Príloha
1. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013
2. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

2

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013

Ministerstvo financií SR

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie
a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Ministerstvo zameriava svoju činnosť a úsilie na
zabezpečenie súladu príjmov a výdavkov verejnej správy
s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády,
sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálnu konsolidáciu
a dlhodobú udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny,
dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinnú
implementáciu finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej
pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia,
rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia
nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných
únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych
reforiem
podporí
ekonomický
rast,
dlhodobú
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia
životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.
V rámci Európskej únie (28 krajín) v roku 2013 dosiahlo
13 krajín vyšší schodok a 18 krajín dosiahlo vyšší dlh verejnej
správy ako Slovenská republika . Verejná správa Slovenskej
republiky hospodárila podľa metodiky ESA 2010 v roku 2013 so schodkom 1 933 370 tis. eur (2,6 %
HDP). Schodok verejnej správy sa v roku 2013 oproti roku 2012 znížil o 1,6 p.b. HDP. Slovenská
republika splnila znížením schodku verejnej správy pod 3 % HDP v predpísanom termíne hlavnú
podmienku ukončenia procedúry nadmerného deficitu v rámci európskych fiškálnych pravidiel. Rada
ECOFIN prijala na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2014 Rozhodnutie Rady, ktorým sa ukončila
procedúra nadmerného deficitu na Slovensku. Toto rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na aprílovú
notifikáciu údajov o deficite a dlhu za rok 2013 a jarnú hospodársku prognózu Európskej komisie.
Októbrová notifikácia ešte znížila schodok oproti aprílovej o 0,1 % HDP.
Kľúčovú úlohu vo fungovaní ministerstva zohráva:
otvorená komunikácia na všetkých úrovniach riadenia, tak isto vo vzťahu s ostatnými
subjektmi verejnej správy, prijímanie podnetov a názorov z externého prostredia,
podporovanie vnútornej demokracie s jasne definovanou zodpovednosťou,
presadzovanie programového a dlhodobého prístupu k štátnym financiám do spôsobu práce
ostatných ministerstiev a iných vládnych úradov, systematické monitorovanie,
vyhodnocovanie a aktívne reagovanie na signály z vonkajšieho prostredia,
budovanie stabilného tímu kvalitných a kvalifikovaných ľudí, systematické podporovanie
odborného rastu,
aktívne spoluvytváranie partnerských vzťahov,
prinášajúcich prospech politickej a ekonomickej
pozícii
SR,
účinné
využívanie
externých
partnerstiev,
efektívne
využívanie
majetku,
podporovanie rozvoja IT podpory potrebnej pre
kľúčové procesy,
zavedenie procesného riadenia vo všetkých
kľúčových oblastiach, pružné riadiace procesy
a rozhodovanie,
aktívne sledovanie miery akceptácie a pochopenia zo
strany rozhodujúceho užívateľa, systematické
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abstrahovanie od vplyvov populárnych tlakov a krátkodobých kampaní pri vyhodnocovaní
postojov smerom k užívateľom,
existencia prostredia pre dlhodobo udržateľný rast slovenskej ekonomiky,
efektívny výber a správa daní, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov,
zdokonalený legislatívny a inštitucionálny rámec pre efektívny a transparentný finančný trh,
efektívny systém zabezpečovania koordinácie systému finančnej kontroly, vnútorného a
vládneho auditu v rámci Slovenskej republiky.
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1. Základné údaje o účtovných
konsolidovaného celku

jednotkách

v

rámci

1.1 Konsolidovaný celok Ministerstva financií Slovenskej republiky
Konsolidovaný celok Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
v roku 2013 tvorilo 15 organizácii – materská účtovná jednotka Ministerstvo financií SR (ďalej len
„MF SR“), 8 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MF SR, 2 rozpočtové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly Všeobecná pokladničná správa a 4 akciové
spoločnosti v ktorých má MF SR 100 % podiel na imaní a na hlasovacích právach.
V zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR sa nachádza spoločnosť Exportno-importná banka
Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) , právnická osoba založená zákonom a Mincovňa Kremnica
š.p., v ktorých má MF SR 100% podiel. Ďalšou organizáciou, v ktorej má MF SR 0,48 % podiel je
RVS a.s.. Tieto účtovné jednotky neboli v roku 2013 predmetom konsolidácie v rámci ministerstva,
nakoľko nespĺňali podmienky určené zákonom o účtovníctve.
V priebehu roka prišlo k zmenám organizačných štruktúr viacerých organizácií
konsolidovaného celku ministerstva, vrátane MF SR, ktoré reflektovali na kľúčové zmeny
organizačných poriadkov. Cieľom bolo dosiahnuť optimalizáciu činnosti jednotlivých útvarov
a úradov. Jednotlivé organizácie podľa svojho špecifického zamerania školia a vzdelávajú svojich
pracovníkov tak, aby mohli efektívne vykonávať svoju prácu. Na druhej strane sa organizácie venujú
starostlivosti o zamestnancov v oblasti kultúry, športu, oddychu. V roku 2013 pracovalo v rámci MF
SR a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR 10 884 zamestnancov z toho na
MF SR 668 zamestnancov a v rozpočtových organizáciách ministerstva 10 215 zamestnancov,
s celkovými ročným mzdovými nákladmi 12 832 tis. eur. Obchodné spoločnosti, v ktorých má MF SR
100% vlastnícky podiel, zamestnávajú 989 zamestnancov, z toho Slovenská konsolidačná, a.s. 148
zamestnancov, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 162 zamestnancov, Tipos, a.s. 132
zamestnancov a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 547 zamestnancov. Obchodné
spoločnosti vykazujú celkové mzdové náklady v roku 2013 vo výške 26 477 tis. eur.

1.2. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo :
Minister:
Štátni tajomníci:
Vedúci služobného úradu:
Tel. č.:
Web:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, Bratislava
Peter Kažimír
Peter Pellegrini
Vazil Hudák
Jaroslav Mikla
02/59581111
www.finance.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť
financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Je tiež
ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre
oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými
zákonmi. Jeho poslaním je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy
s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia,
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fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie
pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej
zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia. Cieľom je potláčanie šedej
ekonomiky, udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti, podporiť ekonomický rast s cieľom
priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.
MF SR je správcom dvoch rozpočtových kapitol – kapitola Ministerstvo financií SR
a kapitola Všeobecná pokladničná správa. Celkové rozpočtové príjmy dvoch kapitol boli vo výške
9 814 285 tis. eur a na činnosť mali k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 3 106 461 tis. eur.
Členenie príjmov a výdavkov MF SR (v tis. eur)

Kapitola MF SR

Kapitola VPS

Spolu

PRÍJMY

167 314

9 646 971

9 814 285

VÝDAVKY v tom:

463 810

2 642 651

3 106 461

bežné výdavky

321 957

2 637 571

2 959 528

kapitálové výdavky

141 853

5 080

146 933

Na príjmoch sa podieľali najmä daňové príjmy vo výške 9 134 431 tis. eur, o ktorých v mene
MF SR účtuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Výber daní oproti rozpočtu bol lepší
o 2,5 %, čo bolo spôsobené najmä lepším výberom dane z pridanej hodnoty a vyšším výnosom dane
z príjmov právnických osôb. Medziročne vzrástli daňové príjmy o 7,9 %.
Významnú časť výdavkov predstavovali bežné výdavky kapitoly Všeobecnej pokladničnej
správy, ktoré súviseli so správou štátneho dlhu. V porovnaní s rokom 2012 zaznamenali mierny pokles
o 321 957 tis. eur.

.
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1.3. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo:
Prezident finančnej správy:
Tel. č.:
Web:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Ing. František Imrecze
048/4393 111
www.financnasprava.sk

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je spolu s daňovými a colnými úradmi súčasťou
Finančnej správy Slovenskej republiky.
Hlavným poslaním Finančnej správy Slovenskej republiky je zabezpečovať jednotný výber
daní a cla v plnej výške nároku Slovenskej republiky a Európskej únie, zabezpečovať ochranu
ekonomických záujmov, obchodnopolitických opatrení a bezpečnostných záujmov štátu a EÚ.
Finančná správa Slovenskej republiky plní
úlohy, ktoré jej vyplývajú z príslušnej legislatívy,
najmä pri zamedzovaní porušovania daňových
a colných predpisov, v oblasti priamych daní
a poplatkov podľa osobitných predpisov, v oblasti
štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií a iných
podobných hier podľa osobitného predpisu, pri
vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním všeobecne
záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ
a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje
realizáciu daňovej politiky, colnej politiky,
obchodnej
politiky,
bezpečnostnej
politiky
a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru
v styku s tretími krajinami, vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci jednotného colného územia
EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným
daniam, vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní, cla a pri vymáhaní
finančných pohľadávok. Plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty,
nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami
a štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ a plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.
Smerovanie Finančnej správy Slovenskej republiky vychádza zo zámerov vlády SR
definovaných v Programovom vyhlásení vlády SR, zo strategických dokumentov EÚ, zo strategických
zámerov MF SR a priorít vedenia Finančnej správy Slovenskej republiky. Výhľad organizácie do roku
2020 zameraný na zabezpečenie rozvoja a zvýšenie efektivity vo všetkých oblastiach jej činnosti je
definovaný v Stratégii rozvoja finančnej správy a detailne rozpracovaný v Koncepcii rozvoja finančnej
správy na roky 2014 - 2020.
Hlavným cieľom Finančnej správy Slovenskej republiky je zabezpečovanie plnenia príjmov
štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Medzi ciele organizácie patrí aj pokračovanie v realizácii
reformných zámerov vlády SR a MF SR, týkajúcich sa zrealizovania všetkých krokov súvisiacich s
procesom zjednocovania výberu daní a cla, perspektívne s výberom poistných odvodov, zefektívnenie
komunikácie medzi Finančnou správou Slovenskej republiky a jej klientmi, ako aj vo vnútri
organizácie, realizovanie zmien v systéme riadenia a organizovania vnútorných organizačných zložiek
Finančnej správy Slovenskej republiky, v oblasti centralizácie, koncentrácie a špecializácie riadenia
výkonu procesov, vrátane podpory IT pre zabezpečenie činnosti zamestnancov organizácie a
dosiahnutie vyššej úrovne elektronizácie poskytovaných služieb.
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V Koncepcii rozvoja Finančnej správy slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 je
rozpracované jej zameranie formou jednotlivých strategických cieľov , ktoré sú definované
nasledovne:
zabezpečovať plnenie príjmov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ,
zvyšovať úroveň služieb poskytovaných finančnou správou,
zefektívniť externú komunikáciu,
uľahčiť medzinárodný obchod,
zvyšovať efektivitu hlavných procesov finančnej správy,
zvyšovať úroveň boja proti daňovej a colnej kriminalite,
prijímať účinné opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti ,
efektívne využívať zdroje financovania a majetok v správe organizácie,
zefektívniť internú komunikáciu,
zvyšovať profesionalitu a integritu zamestnancov finančnej správy,
zvyšovať úroveň podpory IT finančnej správy,
modernizovať colné priechody,
pokračovať v transformácii finančnej správy.

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
RNDr. Dušan Jurčák
02/57262 110
www.pokladnica.sk

Štátna pokladnica je súčasťou komplexného
finančného manažmentu verejných financií a systému štátnej
pokladnice, ktorého hlavnou úlohou je kontrola realizácie
rozpočtu, vedenie účtov a platobné služby, riadenie dlhu
a likvidity, výkazníctvo, účtovníctvo. Prispieva ku
skvalitneniu monitorovania a plnenia úloh fiškálnej politiky
a prostredníctvom systému štátnej pokladnice a s využitím
nástrojov finančného plánovania a riadenia dlhu a likvidity
prispieva k udržaniu priaznivého vývoja príjmov a výdavkov
verejného rozpočtu.
Svojim klientom Štátna pokladnica ponúka štandardné služby v oblasti vedenia a správy účtov
a platobné služby v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej ustanoveniami zákona č. 291/2002 Z. z. o
Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem
toho poskytuje aj komplexné a včasné údaje pre potreby zostavenia štátneho rozpočtu a pre účely
priebežného sledovania a vyhodnocovania jeho plnenia.
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Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:
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Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32, 813 19 Bratislava
Ing. Daniel Bytčánek
02/57262 505, 57262 503
www.ardal.sk

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „ARDAL“) v súlade s platnou legislatívou
v súčinnosti a v spolupráci s MF SR a ostatnými vecne príslušnými inštitúciami zabezpečuje aktivity,
úlohy a povinnosti súvisiace s riadením, organizovaním, splácaním štátneho dlhu, s permanentným
zabezpečovaním likvidity štátneho rozpočtu pri akceptovateľnej miere rizík, hospodárnosti a
efektívnosti verejných prostriedkov. Za týmto účelom vykonávali nasledovné obchodné a finančné
operácie:
príprava, organizácia a predaj emisií a realizácia aukcií štátnych dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok pre domácich a zahraničných investorov,
výplata menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
vykonávanie obchodných a finančných operácií s nástrojmi súvisiacimi s riadením štátneho
dlhu vrátane operácií s finančnými derivátmi súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu a
likvidity,
predčasné splatenie štátneho dlhu v prípade, ak to umožňuje zmluvná dokumentácia alebo
emisné podmienky, vrátane spätného odkúpenia nesplateného štátneho dlhu,
finančné a obchodné operácie na finančnom trhu na preklenutie dočasného nesúladu medzi
príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu, na zabezpečenie likvidity systému štátnej
pokladnice a zhodnocovanie prebytku dočasne voľných finančných prostriedkov,
vysporiadanie vykonaných finančných operácií, obchodov, vedenie obchodných evidencií a
spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
modernizácia, rozvoj a bezpečnosť IS ARDAL a IKT pre hlavnú činnosť,
tvorba interných riadiacich aktov za oblasť hlavnej činnosti,
spracovanie podkladov a stanovísk k materiálom a dokumentom, ktoré súvisia s riadením
dlhu, likvidity a zabezpečovacích operácií.

Správy finančnej kontroly
Názov účtovnej jednotky :
Sídlo :
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Správa finančnej kontroly
Drieňová 34, 826 25 Bratislava
JUDr. Oľga Polášková
02/ 48 21 29 11
www.sfkba.sk

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Správa finančnej kontroly
T.G. Masaryka 10, 961 21 Zvolen
Ing. Radoslav Hudák
045/5240011
www.sfkzv.sk

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Správa finančnej kontroly
Komenského 52, 040 92 Košice
Ing. Pavol Gallo
055 / 63 248 32
www.sfkke.sk

9

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013

Ministerstvo financií SR

Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR,
ktoré plnia svoje úlohy v rámci pôsobnosti svojich územných obvodov. V rozsahu svojej pôsobnosti
sú samostatným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva vládny audit verejných prostriedkov a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv
a cenovú kontrolu v súlade s platnou legislatívou.
Okrem vládneho auditu sa činnosť správ finančnej kontroly zameriava aj na oblasť správneho
konania, kde rozhodujú o porušení finančnej disciplíny a ukladajú a vymáhajú sankcie za porušenie
finančnej disciplíny. Spolupracujú s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, kontrolujú vyberanie súdnych
poplatkov podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a
vymáhajú pokuty uložené devízovým orgánom (Národnou bankou Slovenska).
Pred zavedením nútenej správy v obci na základe poverenia Ministerstva financií SR
preverujú skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

DataCentrum
Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
Ing. Mojmír Kollár
02/59278111
www.datacentrum.sk

Činnosť DataCentra sa orientuje predovšetkým na zabezpečovanie významných projektov
rezortu MF SR (rozpočtový informačný systém - RIS, informačný systém systému štátnej pokladnice IS SŠP), stále rozširujúcu sa správu a prevádzku rezortných informačných systémov ako aj na
vytváranie podmienok na zavedenie a prevádzku ďalších, resp. nových projektov.
DataCentrum plní úlohy, týkajúce sa koordinácie a metodického usmerňovania tvorby
koncepcie rezortného informačného systému, jeho rozvoj, ďalej plní úlohy v oblasti spracovania
a poskytovania informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej,
majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí a vytvára a realizuje projekty
informačných systémov.
Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia a poskytovania služieb klientom, resp. užívateľom je
Centrum podpory užívateľov, ktoré plní nezastupiteľnú úlohu podporného prostriedku pri
zabezpečovaní bezproblémovej funkcionality a využívania prevádzkovaných informačných systémov
rezortu.
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Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Ministerstvo financií SR

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie – VS Financie
Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Ing. Dagmar Tešliarová
052/4467 561
www.vdz-financie.sk

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica vytvára ubytovacie
a stravovacie zázemie pre vzdelávacie aktivity zamestnancov rezortu MF SR a pre oddych a relaxáciu
zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Zabezpečuje materiálno – technického
zázemie vzdelávania a odbornú a jazykovú prípravu zamestnancov rezortu MF SR.

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Predseda:
Tel. č.:
Web:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
JUDr. Eleonóra Kročianová
02/ 323 132 11
www.dataprotection.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v rámci celoslovenskej pôsobnosti
vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej činnosti plní najmä tieto úlohy :
vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch
ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v zákone
vykonáva registráciu informačných systémov a zabezpečuje sprístupnenie stavu registrácie
v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy
dohliada nad spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľmi informačných
systémov
vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov
Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
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Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Verejný ochranca práv:
Tel. č.:
Web:

Ministerstvo financií SR

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava-Ružinov
JUDr. Jana Dubovcová
02/ 48 28 72 39
www.vop.gov.sk

Inštitút verejného ochrancu práv je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky. Verejný
ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným
zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi
verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie, alebo nečinnosť
v rozpore s právnym poriadkom. Verejný ochranca práv nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie
žiadneho orgánu. Môže príslušný orgán upozorniť, že jeho rozhodnutie alebo konanie je nesprávne
alebo je nečinný. Je realizátorom tzv. „nežného práva“, v rámci ktorého svojou autoritou a apeláciou
na príslušné orgány zabezpečuje výkon svojej pôsobnosti. Rozsah a spôsob, ktorým sa verejný
ochranca práv ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb
a právnických osôb, ako aj podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho
pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany a o uplatňovaní práv
fyzických osôb a právnických osôb ustanovuje zákon o verejnom ochrancovi práv.

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Predseda predstavenstva:
Tel. č.:
Web:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Brečtanova 1, P.O.Box 43, 830 07 Bratislava 37
PhDr. Kriška Ladislav
02/59 41 91 11
www.tipos.sk

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. prevádzkuje
štátnu lotériu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové
hry na základe individuálnych licencií udelených MF SR.
V roku 2013 dosiahla dvadsaťročné pôsobenie svojej
existencie. Je jedným z najvýraznejších prispievateľov do
štátneho rozpočtu a partnerom množstva športových,
kultúrnych, spoločenských či filantropických projektov
a podujatí. V roku 2013 priniesla na trh Národnú bločkovú
lotériu, ktorej cieľom je obmedziť priestor pre daňové
úniky a tiež zvýšiť povedomie verejnosti o právach pri
poskytovaní služieb a predaji tovaru.
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Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Predseda predstavenstva:
Tel. č.:
Web:

Ministerstvo financií SR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefanikova 27, 814 99 Bratislava
Ing. Dušan Tomašec
02/57 292 111
www.szrb.sk

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., (ďalej len „SZaRB“), podporuje podnikanie na
Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého
a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie miest a obcí a obnovu
bytových domov. Predmetom činnosti SZaRB bolo plnenie nasledovných cieľov:
poskytovanie vkladov, poskytovanie úverov,
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, obchodovanie na vlastný účet s finančnými
nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene a s finančnými nástrojmi kapitálového
trhu v eurách a cudzej mene,
poskytovanie záruk,
prenájom bezpečnostných schránok,
poskytovanie bankových informácií,
finančné sprostredkovanie.
Úsek bankového dohľadu Národnej banky Slovenska udelil Slovenskej záručnej a rozvojovej
banke, a. s., súhlas na vykonávanie týchto činností:
spravovanie a využívanie finančných prostriedkov vrátane prostriedkov Európskej únie
určených na podporu podnikateľských subjektov,
podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou
Slovenskej republiky a poskytovanie finančných prostriedkov určených na tento účel,
prenájom nebytových priestorov,
administratívne služby a činnosti.
Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Predseda predstavenstva:
Tel. č.:
Web:

Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Ing.Michal Pôbiš, MBA
02/57 289 261
www.konsolidacna.sk

Hlavnými činnosťami spoločnosti je spravovať a vymáhať klasifikované pohľadávky
postúpené z portfólií reštrukturalizovaných bánk. Jej hlavným cieľom je urýchlené vysporiadania
týchto pohľadávok, a to urýchlením likvidácie neživotaschopných podnikov a podporením
reštrukturalizácie životaschopných podnikov.
Cieľom reštrukturalizácie má byť umožnenie pokračovať v tých výrobných a podnikateľských
činnostiach podniku, ktoré sú ekonomicky opodstatnené. Výťažok z uspokojenia pohľadávok má
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slúžiť na zníženie fiškálnych nákladov reštrukturalizácie bánk a podnikového sektora. Vzhľadom na
kvalitu portfólia agentúry projekt nepredpokladal vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok než cca 10 %.
Slovenská konsolidačná, a. s. mala byť v súlade s projektom relatívne malá organizácia
zameraná na rýchle vysporiadanie pohľadávok. Mala byť riadiacou jednotkou, ktorá by koordinovala
rýchly predaj aktív a kontrakty pre správu a nakladanie s pohľadávkami.
V tejto oblasti mala plne využívať renomované špecializované agentúry, pričom využitie
súkromného sektora sa malo zakladať predovšetkým na princípe prémie za úspešnosť (tzv. success
fee), resp. inom spôsobe motivácie pre rýchle a efektívne vysporiadanie pohľadávok. Predaj aktív mal
byť uskutočňovaný a kontrakty pre správu pohľadávok sa mali uzatvárať zásadne aukčným spôsobom,
resp. inými formami verejnej súťaže.
Predmetom činnosti spoločnosti je:
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
leasing hnuteľných vecí
poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Názov účtovnej jednotky :
Sídlo:
Predseda predstavenstva
generálny riaditeľ:
Tel. č.:
Web:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Ing. Miroslav Stejskal
02/5069 2191
www.sepsas.sk

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (ďalej len „SEPS“), vykonáva činnosť
prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky, tak ako to požaduje Smernica Európskeho
parlamentu a Rady č. 2009/72/ES. Hlavným predmetom činnosti Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústavy, a.s. je:
bezpečná a spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy Slovenskej republiky s prihliadnutím na
environmentálne a ekonomické aspekty,
dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a zabezpečovanie vyrovnanej
bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v reálnom čase v súlade s podmienkami a
odporúčaniami platných zásad medzinárodnej spolupráce a pravidiel prijatých v rámci
združenia prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E,
zabezpečenie systémových a prenosových služieb,
zabezpečovanie údržby, opráv, obnovy, rozvoja a výstavby zariadení prenosovej sústavy,
koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav, udržanie a
posilňovanie kontaktov.
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2. Informácie o štruktúre majetku a záväzkov, nákladoch a
výnosoch
2 . 1 . Š tru k tú ra k o n so l i d o v a n éh o ma jetk u , v l a s tn éh o i ma n i a a zá v ä zk o v
za ro k 2 0 1 3
Štruktúra základných ukazovateľov majetku za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

K 31.12.2011

K 31.12.2012

K 31.12.2013

STRANA AKTÍV
Netto
Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU MAJETOK

v%

Netto

1 515 454

10,86

2 890 918

12 173 170

87,22

14 575 846

267 727

1,92

288 038

13 956 351

100

17 754 802

v%
16,28

Netto

v%

2 949 711

21,79

82,09 10 352 066

76,47

1,62

236 095

1,74

100 13 537 872

100

Oproti roku 2012 hodnota majetku klesla o 4 216 931 tis. eur. Zmenil sa podiel jednotlivých
zložiek majetku, hodnota neobežného majetku vzrástla o 2,04 %, hodnota obežného majetku klesla
o 28,97 %. Najvyšším podiel na neobežnom majetku mal dlhodobý finančný majetok, a to vo výške
1 906 665 tis. eur, na obežnom majetku to bolo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume
4 716 633 tis. eur a finančné účty v sume 3 097 444 tis. eur.
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný vykazoval hodnotu 178 665 tis. eur. V porovnaní s rokom 2012, kedy
bola hodnota dlhodobého nehmotného majetku 142 768 tis. eur, je to nárast o 35 897 tis. eur
(25,15 %). Najvyššiu položku neobežného majetku tvorilo obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku v sume 94 077 tis. eur a softvér v sume 77 972 tis. eur (nákup počítačovej techniky). MF SR
v roku 2013 nakúpilo softvér a licencie, napríklad UNITAS I (reforma daňovej a colnej správy),
Centrálny konsolidačný systém, Informačný systém pre systém štátnej pokladnice, a iné.
Graf č. 1
Podiel významných položiek dlhodobého nehmotného majetku v roku 2013 na celkovom DNhM (v % )

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok vykázalo ministerstvo v roku 2013 v sume 864 380 tis. eur, čo
predstavuje mierny nárast oproti roku 2012, kedy bola hodnota dlhodobého hmotného majetku
815 773 tis. eur (5,96%). Najvyššie položky tvorili stavby (533 859 tis. eur), samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných veci (206 709 tis. eur) a obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(95 799 tis. eur). Nárast majetku bol spôsobený zaradením majetku v spoločnosti SEPS, a.s., v rámci
investičných akcií – rekonštrukcie elektrických staníc v Medzibrode, Bosacej a Leviciach.
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Graf č. 2
Podiel významných položiek dlhodobého hmotného majetku na celkovom DHM v roku 2013 (v % )

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok ministerstva k 31. 12. 2013 dosiahol hodnotu 1 906 666 tis. eur,
čo je o 25 711 tis. eur menej oproti roku 2012, kedy bola výška dlhodobého finančného majetku
1 932 377 tis. eur. Na dlhodobom finančnom majetku sa najvyššou mierou podieľa MF SR (99,26 %).
MF SR vykázalo aj podiely v Mincovni Kremnica, š.p. vo výške 14 300 tis. eur a ostatné cenné
papiere a podiely vo výške 718 948 tis. eur v medzinárodných inštitúciách ako sú Medzinárodná banka
pre hospodársky rozvoj, Európska banka pre obnovu a rozvoj, kapitálová účasť v ESM a ostatné.
Najvyššiu položku finančného majetku tvorí obstaranie dlhodobého finančného majetku, ktoré
predstavuje účasti SR v Európskej investičnej banke, Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj
a Európskom stabilizačnom mechanizme v celkovej výške 1 058 639 tis. eur. Ostatné položky
dlhodobého finančného majetku predstavujú nekótované akcie a ostatné podiely v obchodných
spoločnostiach ministerstva a podiel v Eximbanke. Realizovateľné cenné papiere a podiely vykazuje
spoločnosť SEPS, a.s. ako vklad do spoločnej aukčnej kancelárie, ktorú vytvorilo 8 prevádzkovateľov
prenosových sústav, medzi nimi aj SEPS, a.s. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sú štátne
dlhopisy s kupónom, Argentínske bondy, dlhopisy bánk s kupónom a štátne dlhopisy bez kupónu,
ktoré vykazuje MF SR a SZaRB,a.s..

Prehľad dlhodobého finančného majetku za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Netto hodnota

Dlhodobý finančný majetok

K 31.12.2011

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke
Realizovateľné cenné papiere a podiely
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

K 31.12.2012

K 31.12.2013

100 129

100 005

100 005

0

63

63

33 653

34 210

14 711

Ostatný dlhodobý finančný majetok

182 562

447 405

733 248

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

936 175

1 350 694

1 058 639

1 252 519

1 932 377

1 906 666

Dlhodobý finančný majetok spolu
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Graf č. 3
Podiel jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku v rokoch 2011 - 2013 (v tis. eur)

Zásoby
Netto hodnotu zásob vykázalo ministerstvo k 31. 12. 2013 v sume 8 108 tis. eur, v roku 2012
bola hodnota zásob 5 127 tis. eur, čo predstavuje nárast o 2 981 tis. eur. Najväčší podiel na zásobách
má Finančné riaditeľstvo SR v sume 5 029 tis. eur (výstroj, uniformy, osobné ochranné prostriedky,
výzbroj, autoprevádzka) a SEPS, a.s. v sume 2 264 tis. eur (materiál a náhradné diely). V rámci zásob
ministerstvo vykazovalo materiál, ktorý má stúpajúcu tendenciu. V roku 2011 predstavoval materiál
sumu 4 063 tis. eur, v roku 2012 to bolo 5 127 tis. eur a v roku 2013 dosiahol výšku 8 108 tis. eur.
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy k 31.12.2013 bolo na strane aktív vykázané
v sume 4 716 633 tis. eur. Tento stav predstavuje cca 50 % pokles oproti roku 2012, kedy bolo
vykázaných 9 266 647 tis. eur.
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy zahŕňa zúčtovanie príjmov štátneho rozpočtu,
ktoré inkasujú štátne rozpočtové organizácie a zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré prijali
štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie od svojho zriaďovateľa (rozpočtovej kapitoly).
Odvod príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, ktorý vykazujú štátne
rozpočtové organizácie voči MF SR predstavoval k 31.12.2013 sumu 319 783 tis. eur. Zúčtovanie
prijatých transferov zo štátneho rozpočtu vykazujú štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
voči svojmu zriaďovateľovi (kapitole) a príslušná kapitola zúčtováva transfery, poskytnuté zo štátneho
rozpočtu s MF SR. Uvedené zúčtovanie predstavovalo k 31.12.2013 sumu 4 396 850 tis. eur.
Pohľadávky
Pohľadávky k 31.12.2013 dosiahli celkovú výšku 2 166 895 tis. eur, z toho dlhodobé
pohľadávky boli 336 689 tis. eur a krátkodobé pohľadávky 1 830 206 tis. eur.
Podiel jednotlivých druhov pohľadávok na celkových pohľadávkach za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

K 31.12.2011

K 31.12.2012

K 31.12.2013

Pohľadávky
Netto
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Spolu

Netto

v%

328 834

21,33

346 395

17,49

335 816

15,50

1 212 540

78,67

1 634 158

82,51

1 831 079

84,50

100,00

1 980 553

100,00

1 541 374

v%
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Najvyššou mierou sa na dlhodobých pohľadávkach podieľa SZaRB, a.s., a to v sume
328 506 tis. eur za poskytnuté úvery, zúčtovateľné zálohy voči bankám, úvery klientom banky a iné.
MF SR vykazuje najvyššiu položku krátkodobých pohľadávok z titulu daňových a colných
rozpočtových príjmov a z titulu vládnych pohľadávok voči zahraničiu.
Prehľad krátkodobých pohľadávok za roky 2011 - 2013 ( v tis. eur)

Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia - krátkodobé pohľadávky

K 31.12.2011
3 481

K 31.12.2012
37 976

K 31.12.2013
40 293

Poskytnuté prevádzkové preddavky – krátkodobé
pohľadávky

13 458

13 276

35 536

Ostatné pohľadávky krátkodobé

30 517

23 284

27 423

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov

35 165

18 203

2 697

745 784

812 934

665 549

71

143

129

384 064

728 342

1 059 452

1 212 540

1 634 158

1 831 079

Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky krátkodobé
Krátkodobé pohľadávky spolu

Iné pohľadávky tvoria najvyššiu položku krátkodobých pohľadávok, v celkovej sume
1 059 452 tis. eur. Predstavujú pohľadávky voči prijímateľom prostriedkov z fondov EÚ a iných
finančných nástrojov z dôvodu nezrovnalostí alebo iného vrátenia finančných prostriedkov,
pohľadávky z nevyplatených dividend, vklady v komerčných bankách, vládne pohľadávky voči
zahraničiu, pohľadávky z kolaterálu, zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB a iné. Ďalšou
významnou položkou sú pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov, ktoré zahŕňajú časť
vyplývajúcu zo správy daní medzi jednotlivými daňovými úradmi a daňovými subjektmi.

Graf č. 4
Prehľad vývoja krátkodobých pohľadávok za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)
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Finančné účty
Finančné účty ministerstva boli k 31.12.2013 vykázané v sume 3 097 444 tis. eur. V porovnaní
s rokom 2012, kedy boli vykázané v sume 2 905 879 tis. eur ide percentuálne zvýšenie o 6,6 %.
Najvyšší zostatok položky finančných účtov predstavujú bankové účty v sume 301 467 tis. eur. Na
tejto položke sú vykázané anonymné vklady, návratné finančné výpomoci, osobitný odvod bánk,
odvod z regulovaných odvetví a mimoriadny odvod bánk.
Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok k 31.12.2013 bol vykázaný v sume 19 242 tis. eur. Predstavoval
dlhové cenné papiere na obchodovanie evidované a vykázané v Slovenskej záručnej a rozvojovej
banke, a.s.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Návratné finančné výpomoci boli vykázané k 31.12.2013 vo výške 362 985 tis. eur, čo
predstavuje pokles o 13,09 % oproti roku 2012, kedy boli vykázané v sume 417 640 tis. eur.
Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Druh poskytnutej návratnej finančnej výpomoci
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy

K 31.12.2011

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
organizáciám
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
spolu
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé spolu

K 31.12.2012

K 31.12.2013

25 624

22 386

17 573

430 072

395 123

345 283

2

2

0

455 698

417 511

362 856

129

129

129

129

129

129

Zníženie stavu poskytnutých dlhodobých finančných výpomocí nastalo z dôvodu odpísania
návratných finančných výpomocí podnikateľským subjektom v celkovej sume 8 210 tis. eur, ďalej
z dôvodu úhrady splátky návratnej finančnej výpomoci v sume 21 676 tis. eur a úhrady z výťažku
z konkurzného konania v sume 137 tis. eur. Ďalšie zníženie bolo z dôvodu úhrad splátok z poskytnutej
finančnej výpomoci spoločnostiam Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava a Cargo Slovakia, a.s.
v celkovej sume 28 164 tis. eur.
Časové rozlíšenie aktív
Časové rozlíšenie na strane aktív bolo k 31.12.2013 vykázané v sume 236 095 tis. eur, z toho
náklady budúcich období vo výške 233 770 tis. eur a príjmy budúcich období vo výške 2 325 tis. eur.
Náklady budúcich období klesli v porovnaní s rokom 2012 (285 815 tis. eur) o 52 045 tis. eur.
V rámci nákladov budúcich období
boli vykázané a účtované diskontné štátne dlhopisy
(231 865 tis. eur), štátne pokladničné poukážky (56 tis. eur) a úroky z refinančných obchodov so
Štátnou pokladnicou (225 tis. eur). Príjmy budúcich období vzrástli o 4,58 % oproti príjmom z roku
2012 (2 223 tis. eur). Najvyššie čiastky vykázalo MF SR (1 665 tis. eur) voči spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s., ďalej Tipos, a.s. (529 tis. eur) ako predplatné, poistné, nájomné, inzercia, vysielací čas
a prenájom reklamných plôch a SEPS, a.s. (119 tis. eur).
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Prehľad časového rozlíšenia – aktíva za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Druh časového rozlíšenia
Náklady budúcich období

K 31.12.2011
267 676

K 31.12.2012
285 815

K 31.12.2013
233 770

Príjmy budúcich období

51

2 223

2 325

Časové rozlíšenie spolu

267 727

288 038

236 095

Vlastné imanie
Vlastné imanie vykázalo ministerstvo k 31.12.2013 vo výške -30 475 490 tis. eur. Z toho
najväčšiu položku predstavoval výsledok hospodárenia za rok 2013 v sume -30 149 364 tis. eur, ktorý
bol tvorený výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie v sume -1 470 681 tis. eur
a nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov v sume -28 678 683 tis. eur. Na
uvedených položkách bol účtovaný prevod výsledku hospodárenia, opravy z titulu účtovania
Finančnej správy SR oblasť daňových a nedaňových príjmov, zmena účtovania súvisiaca s účtovaním
exekučných nákladov, nákladov daňového konania a hotových nákladov, zmena účtovania súvisiaca
s účtovaním osobitného odvodu vybraných bankových inštitúcií a opravy súvisiace s zúčtovaním
s Európskou úniou.
Ďalšou významnou položkou vlastného imania sú oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov v sume -269 021 tis. eur, čo je o 159 543 tis. eur viac ako v roku 2012 (-109 478 eur). Na
tejto položke boli zaúčtované rozdiely vyplývajúce z precenenia majetku a záväzkov (121 737 tis. eur)
a ocenenie derivátov a cenných papierov (37 805 tis. eur).
Prehľad jednotlivých položiek vlastného imania za roky 2011-2013 (v tis. eur)

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

K 31.12.2011

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Spolu

K 31.12.2012

K 31.12.2013

-4 154

-109 478

-269 021

-20 072

-80 005

-71 405

13 600

14 000

14 300

-16 013 815

-19 699 801

-28 678 683

-3 521 936

- 4 291 475

-1 470 681

-19 546 377

-24 166 760

-30 475 490

Rezervy
Celková výška rezerv ministerstva 31.12.2013 bola vykázaná v sume 989 165 tis. eur.
V porovnaní s rokom 2012 (910 525 tis. eur) je to nárast o 8,64 %. Na MF SR bola vytvorená rezerva
na zamestnanecké benefity v súlade s postupmi účtovania, ktorá pri výpočte rezervy vychádzala
z kolektívnej zmluvy, účtovných a právnych postupov.
Rezerva na zamestnanecké benefity bola tvorená do nákladov vo výške 77 912 tis eur. Taktiež
bola vytvorená rezerva na audit, ktorý sa vzťahuje k účtovnému obdobiu 2013, vo výške 2 000 tis. eur.
Finančná správa (oblasť daňových a nedaňových príjmov) tvorila dlhodobú rezervu na hroziace
a prebiehajúce súdne spory (15 435 tis. eur) a krátkodobú rezervu na ručenia DPH, zábezpeky DPH,
konkurz, likvidácie a exekúcie (28 502 tis. eur). Slovenská záručná a rozvojová banka tvorila rezervy
na súdne spory a bankové záruky (16 312 tis. eur), Tipos, a.s. tvoril rezervy z titulu nesplatenej časti
mimoriadneho odvodu, rezervy na vyplatené výhry, rezervy na spätné príjmy žrebov. Slovenská
konsolidačná, a.s. tvorila rezervy najmä na súdne spory a exekučné konania (29 500 tis. eur) na
základe analýzy dopadu prehratých súdnych sporov z úverov na TOZ.
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Prehľad rezerv za roky 2011-2013 (v tis. eur)

Druh rezervy
Rezervy zákonné dlhodobé

K 31.12.2011
0

K 31.12.2012
4 646

K 31.12.2013
7 253

39 240

863 319

938 317

3 053

15 764

11 883

Ostatné krátkodobé rezervy

25 848

26 796

31 711

Rezervy spolu

68 141

910 525

989 165

Ostatné rezervy
Rezervy zákonné krátkodobé

Záväzky
Dlhodobé záväzky ministerstva k 31.12.2013 dosiahli výšku 31 818 415 tis. eur a oproti roku
2012 zaznamenali nárast o 3 177 644 tis. eur. Ostatné dlhodobé záväzky zaznamenali v roku 2013
pokles o 25 326 tis. eur. V rámci kategórie dlhodobých záväzkov zaznamenali najväčší nárast
záväzky z pevných a termínovaných operácií, konkrétne zo swapových úrokových sadzieb, ktoré
vzrástli oproti roku 2012 o 162 544 tis. eur, čo predstavuje nárast o 204 %. Ďalšiu významnú položku
predstavujú záväzky z vydaných dlhodobých dlhopisov, ktoré k 31.12.2013 dosiahli výšku
31 302 012 tis. eur.
Graf č. 5
Vývoj dlhodobých záväzkov z vydaných dlhopisov za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Prehľad dlhodobých záväzkov podľa jednotlivých druhov za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Druh dlhodobého záväzku
Ostatné dlhodobé záväzky

K 31.12.2011
354 119

K 31.12.2012
298 526

K 31.12.2013
273 199

448

976

980

Záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z pevných termínových oper.

0

79 520

242 064

22

27

160

Vydané dlhopisy dlhodobé

23 897 863

28 261 722

31 302 012

Dlhodobé záväzky spolu

24 252 452

28 640 771

31 818 415

Iné záväzky
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Graf č. 6
Vývoj dlhodobých záväzkov za roky 2011 – 2013 bez záväzkov z vydaných dlhopisov (v tis. eur)

Krátkodobé záväzky ministerstva k 31.12.2013 boli vo výške 1 615 486 tis. eur, čo je
o 446 155 tis. eur menej oproti roku 2012.
Najväčší pokles, takmer 55 % bol zaznamenaný pri krátkodobých záväzkoch z pevných
termínových operácií. Ďalšou významnou položkou boli záväzky vyplývajúce zo zúčtovania
s Európskou úniou, ktoré k 31.12.2013 predstavovali sumu 161 812 tis. eur a v porovnaní s rokom
2012 sa znížili o 176 875 tis. eur, čo je pokles o 52 %.
Prehľad krátkodobých záväzkov podľa jednotlivých druhov za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Druh krátkodobého záväzku

K 31.12.2011
9 751

K 31.12.2012
84 441

K 31.12.2013
79 596

Prijaté preddavky

13 702

100 822

94 233

Ostatné záväzky

8 136

7 771

7 882

Nevyfakturované dodávky

1 431

4 483

6 157

0

730

329

Iné záväzky

266 649

153 712

184 800

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov

936 175

1 350 694

1 058 640

2

0

0

3 087

11 575

12 024

2

3

3

1 349

6 689

7 785

4

0

2

114 379

338 688

161 812

2 141

2 033

2 223

1 356 808

2 061 641

1 615 486

Dodávatelia

Záväzky z pevných termínových operácií

Záväzky voči združeniu
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
Ostatné dane a poplatky
Zúčtovanie s Európskou úniou
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo
verejnej správy
Krátkodobé záväzky spolu
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Graf č. 7
Vývoj významných položiek krátkodobých záväzkov za obdobie 2011 – 2013 (v tis. eur)

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Bankové úvery a výpomoci dosiahli k 31.12.2013 výšku 5 397 028 tis. eur, čo je v porovnaní
s rokom 2012 menej o 1 257 726 tis. eur. Bankové úvery vykázalo MF SR, Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava. V rámci dlhodobých bankových
úverov bol vykázaný oproti roku 2012 nárast o 292 545 tis. eur, tzn. o 20 %. Pokles bol zaznamenaný
u vydaných krátkodobých dlhopisov, ktoré k 31.12.2013 predstavovali sumu 3 605 734 tis. eur, čo je
v porovnaní s rokom 2012 menej o 1 556 114 tis. eur. Bežné bankové úvery k 31.12.2013 vzrástli
v porovnaní s rokom 2012 o 5 843 tis. eur. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykázala
k 31.12.2013 bežné bankové úvery vo výške 15 844 tis. eur.
Prehľad bankových úverov a výpomocí n za roky 2011 – 2013 (v tis. eur)

Druh bankového úveru/výpomoci
Bankové úvery dlhodobé

K 31.12.2011
1 225 023

K 31.12.2012
1 482 905

K 31.12.2013
1 775 450

3 414 269

5 161 848

3 605 734

0

10 001

15 844

4 639 292

6 654 754

5 397 028

Vydané dlhopisy krátkodobé
Bežné bankové úvery
Bankové úvery a výpomoci spolu

Časové rozlíšenie pasív
Časové rozlíšenie na strane pasív dosiahlo k 31.12.2013 výšku 351 548 tis. eur, to znamená
o 116 306 tis. eur viac oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Výdavky budúcich období
vzrástli v porovnaní s rokom 2012 o 3 453 tis. eur. Na uvedenom náraste výdavkov sa v najväčšej
miere podieľala spoločnosť TIPOS, a.s., ktorá k 31.12.2013 vykázala sumu 7 890 tis. eur. Išlo najmä
o neuhradené odvody okamžitých výhier. Na položke Výnosy budúcich období vykázalo najväčšiu
sumu MF SR (241 870 tis. eur), výnosy boli v prevažnej miere z prémií zo štátnych dlhopisov.
Prehľad časového rozlíšenia – pasíva za roky 2011 – 2013 (v tis. eur)

Druh časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období

K 31.12.2011
3 361

K 31.12.2012
4 534

K 31.12.2013
7 987

Výnosy budúcich období

90 290

248 708

343 561

Časové rozlíšenie spolu

93 651

235 242

351 548
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Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice
Na položke pasív – Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice bol vykázaný k 31.12.2013
konečný zostatok vo výške 3 615 700 tis. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie
o 446 431 tis. eur. Na uvedenej položke sú vykázané finančné prostriedky klientov, ktorí majú účty
vedené v Štátnej pokladnici. K 31.12.2011 predstavoval konečný zostatok na tejto položke sumu
2 874 708 tis. eur, v roku 2012 sa zvýšil na sumu 3 169 269 tis. eur a k 31.12.2013 bol konečný
zostatok 3 615 670 tis. eur.
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2 . 2 Ná k l a d y
Celková suma nákladov konsolidovaného celku k 31.12.2013 bola 16 894 576 tis. eur, čo
predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, kedy boli celkové náklady vo výške
18 367 655 tis. eur. Pokles nákladov bol zaznamenaný v položke spotrebované náklady
o 64 324 tis. eur, služby o 7 089 tis. eur a náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
o 1 702 853 tis. eur. Najväčší nárast v porovnaní s rokom 2012 zaznamenali náklady, týkajúce sa daní
a poplatkov o 856 tis. eur, najmä ostatné dane a poplatky, ktoré boli v roku 2013 v porovnaní
s predchádzajúcim rokom vyššie o 839 tis. eur. Najvyšší podiel na uvedenom náraste mala Slovenská
záručná a rozvojová banka, a.s., ktorá vykázala na ostatných daniach a poplatkoch v porovnaní
s rokom 2012 o 797 tis. eur viac.
Prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových druhov za roky 2011 - 2013 (v tis. eur)

Druh nákladu
Spotrebované nákupy

K 31.12.2011 K 31.12.2012 K 31.12.2013
15 891
293 767
229 444

Služby

153 499

477 134

470 045

Osobné náklady

188 165

212 365

227 771

Dane a poplatky

1 372

957

1 814

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

616 360

484 336

588 731

Odpisy, rezervy, opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

462 167

749 162

754 387

1 247 496

1 416 041

1 591 344

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

14 411 235

14 733 893

13 031 041

Náklady spolu

17 096 185

18 367 655

16 894 576

Finančné náklady

Graf č. 8
Vývoj prevádzkových nákladov za obdobie 2011 – 2013 (v tis. eur)

Jednotlivé nákladové položky sa v roku 2013 vyvíjali v porovnaní s predchádzajúcim rokom
kontinuálne, nebola zaznamenaná výraznejšia zmena s výnimkou vyššie uvedených nákladov na dane
a poplatky.
Z hľadiska štruktúry nákladov najväčší podiel predstavovali náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov, tvorili 77 % celkových nákladov. Ďalšou významnou nákladovou položkou boli
finančné náklady, ktoré sa podieľali na celkových nákladoch 9,41 percentami. Naopak najnižšou
mierou sa na nákladoch podieľali dane a poplatky, ktoré tvorili iba 0,01 % celkových nákladov.
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Graf č. 9
Vývoj nákladov na transfery za roky 2011 – 2013 (v tis. eur)

2 . 3 VÝNO S Y
Celková suma výnosov ministerstva k 31.12. 2013 bola vo výške 15 423 895 tis. eur, čo je
mierny nárast v porovnaní s rokom 2012, v ktorom výnosy dosiahli výšku 14 076 180 tis. eur.
Najvýraznejší nárast zaznamenali výnosy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku, ktoré k 31.12.2013 dosiahli výšku 1 177 tis. eur. V porovnaní
s rokom 2012 vzrástli o 1 057 tis. eur, čo predstavuje nárast o 880 %. Na uvedených výnosoch sa
najviac podieľali Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (453 tis. eur), Finančné riaditeľstvo
SR (450 tis. eur) a MF SR (274 tis. eur).
V roku 2013 poklesli v rámci ministerstva tržby z predaja materiálu o 70,68 %, výnosy zo
zúčtovania zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti o 97,66 % a výnosy zo zúčtovania
ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti o 84,77 %.
Najvyššiu položku z pohľadu štruktúry výnosov tvorili daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov, ktoré predstavovali 65,27 % celkových výnosov ministerstva. Výber a správu
zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR a Všeobecná pokladničná správa.
Druhou najvyššou výnosovou položkou boli výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách, ktoré sa podieľali na
celkových výnosoch 20,14 %.
Prehľad výnosov podľa jednotlivých výnosových druhov za roky 2011 – 2013 ( v tis. eur)

Druh výnosu
Tržby za vlastné výkony a tovar

K 31.12.2011
315 976

K 31.12.2012
1 152 890

K 31.12.2013
1 085 437

0

718

982

9 639 323

9 257 696

10 067 507

57 546

116 206

50 642

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti

296 292

197 218

67 867

Finančné výnosy

772 364

936 405

1 044 141

550

0

30

2 492 198

2 415 047

3 107 290

13 574 249

14 076 180

15 423 895

Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách
Výnosy spolu
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Graf č. 10
Vývoj daňových a colných výnosov porovnaní s výnosmi z transferov a príjmov na transfery za roky 2011 – 2013
(v tis. eur)

Stúpajúcu tendenciu v období rokov 2011 – 2013 majú finančné výnosy a od roku 2012
aktivácia dlhodobého hmotného majetku, ktorú vykazuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s. Významný podiel na finančných výnosoch majú výnosy z dlhodobého finančného majetku
(453 035 tis. eur). Veľkú časť výnosov z dlhodobého finančného majetku vykazuje MF SR. Ďalšiu
významnú položku finančných výnosov tvoria výnosy z úrokov (202 345 tis. eur) a ostatné finančné
výnosy (197 095 tis. eur).

2.3 Informácia o iných aktívach a pasívach
Slovenská republika sa ako členský štát Európskeho nástroja finančnej stability (EFSF), tzv.
euroval 1, zaviazala poskytovať záruky za dlhové finančné inštrumenty vydávané EFSF v prípade
žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú podporu. V zmysle zákona o špecifických štátnych
zárukách sa Slovenská republika musí podieľať na celkovej výške záruk podielom 7 727 570 tis. eur.
Zároveň sa musí podieľať na ďalších záručných mechanizmoch potrebných na získanie AAA ratingu
pre EFSF, napríklad poskytnutím dodatočných záruk EFSF do výšky 165 % svojho podielu na
zárukách pre každú emisiu. K 31.12 .2013 stav záruk vystavených Slovenskou republikou bol vo
výške 2 188 070 tis. eur ( z toho od 1.1.2011 do 31.12.2011 vo výške 206 161 tis. eur, od 1.1.2012 do
31.12. 2012 vo výške 1 617 916 tis. eur a od 1.1.2013 do 31.12.2013 vo výške 363 993 tis. eur).
Európsky mechanizmus pre stabilitu (ďalej len „EMS“), tzv. permanentný euroval tvorí súčasť
druhej vlny balíka opatrení určených na poskytovanie pomoci členským štátom eurozóny
ocitávajúcich sa vo vážnych finančných problémoch s cieľom zabezpečiť stabilitu eurozóny samotnej.
EMS je nasledovníkom EFSF, ktorý bol vytvorený na dobu určitú, t.j. do júna 2013. Na rozdiel od
EFSF, ktorý funguje na báze záruk za dlhopisy emitované EFSF, sa do EMS bude prispievať priamo,
a to formou upisovania akcií na základnom imaní spoločnosti. Základné imanie ESM v sume
700 000 000 tis. eur tvorí 80 000 000 tis. eur vo forme splatených akcií (z toho podiel SR: 659 200 tis.
eur) a 620 000 000 tis. eur vo forme akcií splatných na vyzvanie (z toho podiel SR: 5 109 000 tis. eur).
Slovenská republika splatila svoj podiel na vlastnom imaní vo výške 659 200 tis. eur v piatich
rovnakých splátkach (prvé dve splátky v sume 263 680 tis. eur boli uhradené 12. októbra 2012, tretia
splátka v sume 131 840 tis. eur bola uhradená 30. apríla 2013, štvrtá splátka v sume 131 840 tis.. eur
bola uhradená 31. októbra 2013 a piata, posledná splátka v sume 131 840 tis. eur bola uhradená
30. apríla 2014. Slovenská republika sa ratifikáciou zmluvy, ktorou sa zriaďuje ESM zaviazala, že
v prípade, ak úroveň splateného imania klesne pod schválených 80 000 000 tis. eur absorbovaním strát
ESM, Správna rada ESM vyzve akcionárov na jeho splatenie jednoduchou väčšinou. Tento proces sa
týka iba poklesu splateného imania pod úroveň schváleného zaplateného imania, ktorý by mal v
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prípade jeho nedoplnenia za následok stratu „AAA“ ratingu ESM. Ďalej, pri potrebe zabrániť
omeškaniu ESM v platení povinností voči svojim veriteľom má generálny riaditeľ ESM právo vyzvať
na úhradu upísaného základného imania prostredníctvom výzvy. Členovia ESM sú takúto výzvu na
úhradu príspevku povinní splatiť do siedmich dní od doručenia výzvy generálneho riaditeľa.
V rámci ministerstva prebiehajú vo viacerých organizáciách procesy súvisiace so súdnymi
spormi. V roku 2013 bolo MF SR účastníkom celkovo 3 528 súdnych a iných sporov v celkovej sume
1 217 603 tis. eur. Z toho bolo 3 444 pasívnych súdnych konaní v celkovej sume 823 467 tis. eur
a aktívnych súdnych konaní bolo 34 v sume 5 043 tis. eur.
Finančné riaditeľstvo SR vystupovalo v súdnom konaní žalobcu NASK, s.r.o. proti
žalovanému SR, zastúpenom MF SR o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným rozhodnutím
a nesprávnym úradným postupom, vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 6C 150/2006.
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 23.04.2014, č.k. 6M Cdo 7/2013 rozhodol
o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky tak, že rozsudok Krajského
súdu v Bratislave zo dňa 01.10.2009 sp. zn. 9Co 404 /2007 a rozsudok Okresného súdu Bratislava II
zo dňa 19.06.2007, č.k. 6C 150/06-417 zrušil a vrátil vec Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie
konanie. V súčasnosti čakáme na vytýčenie pojednávania v predmetnej veci.
NS SR vo svojom rozhodnutí uviedol, že neexistuje príčinná súvislosť medzi vznikom škody
a rozhodnutím a postupom žalovanej strany, pričom v tomto smere je rozhodnutie NS SR pre okresný
súd záväzné.
Prvostupňový súd medzitýmnym rozsudkom vyhovel žalobe, čiže rozhodol, že žalobcovi bola
spôsobená škoda, s tým, že neriešil otázku jej výšky, ktorá sa mala riešiť v ďalšom konaní. Tento
rozsudok bol potvrdený odvolacím súdom. Najvyšší súd SR ako dovolací súd obidva rozsudky
nižších súdov zrušil a vrátil vec na nové konanie a rozhodnutie, obidvom súdom vytkol vážne chyby
v ich rozhodovaní, podľa právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý je záväzný pre súdy nižšieho
stupňa, nie je dôvod žalobe vyhovieť. Najvyšší súd SR bude opätovne rozhodovať o mimoriadnom
dovolaní Generálnej prokuratúry SR, nie je možné predpokladať termín rozhodnutia, podľa názoru
ministerstva ako odporcu a na základe právnej analýzy, sa predpokladá, že Najvyšší súd SR rozhodne
opätovne tak, ako v prvom prípade.
V tejto súvislosti sa vedie aj trestné konanie pre trestný čin marenia spravodlivosti a pokus
podvodu, podľa tohto trestného konania si zodpovedné osoby v spoločnosti NASK s.r.o. zabezpečili
vyhotovenie falošných dôkazov v tomto civilnom konaní a snažili sa podvodným spôsobom vylákať
žalovanú finančnú čiastku od SR. Toto trestné konanie produkuje dôkazy, ktoré mieni MF SR
podporne využiť vo svoj prospech v tomto konaní. Vzhľadom na skutočnosť, že konanie trvá dlhú
dobu, od r. 2007, a je v podstate znovu na začiatku, nie je možné ani odhadnúť termín jeho ukončenia.
Spoločnosť TIPOS, a.s. je žalovanou stranou v prebiehajúcom súdnom spore, kde ako žalobca
vystupuje FIVE X, a.s. v prvom rade a LEMIKON LIMITED v druhom rade. Počas roka 2013
nedošlo k žiadnemu zásadnému posunu v predmetnom spore a z toho dôvodu predstavujú skutočnosti
z neho vyplývajúce podmienený záväzok k 31.12. 2013. Predmet sporu je v súčasnosti na NS SR,
ktorý ako odvolací súd bude musieť mimoriadne dovolanie GP SR opätovne prejednať a rozhodnúť
o ňom. Spoločnosť TIPOS, a.s. eviduje na podmienených aktívach Dohodu o urovnaní a o prevode
know-how uzatvorenú so spoločnosťou LEMIKON LIMITED v celkovej sume 13 278 tis. eur. Ku
dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo súdne konanie v predmetnej veci ukončené. Nakoľko ide
o neistú pohľadávku, spoločnosť TIPOS, a.s. o nej neúčtovala.
Po 31. decembri 2013 nastali nasledovné udalosti, ktoré si vyžadovali zverejnenie za rok 2013 :
•
Arbitráž s akcionármi bývalej zdravotnej poisťovne Apollo (spor Achmea z dôvodu projektu
vlády SR, ktorým sa plánuje zaviesť v SR unitárny systém verejného zdravotného poistenia)
bola ukončená jurisdikčným rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo 4.6.2014, ktorým bol
zamietnutý celý žalovaný nárok z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu.
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