I.
1.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy (ďalej len „KÚZ ÚS“ alebo „KÚZ“) bola zostavená
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
účtovníctve“) a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra
2008 č. MF/27526/2008 – 31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len
„opatrenie“).
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle
konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií SR. V elektronickej podobe je KÚZ
ústrednej správy uložená aj v registri účtovných závierok na web adrese www.registeruz.sk. Deň, ku
ktorému bola zostavená konsolidovaná účtovná závierka (31. 12. 2013) je zhodný s dňom, ku ktorému
bola zostavená individuálna účtovná závierka všetkých konsolidovaných účtovných jednotiek.
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy sa v Slovenskej republike zostavuje od roku 2010
(za rok 2009), kedy boli zostavené aj prvé konsolidované účtovné závierky ústredných orgánov štátnej
správy.
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy bola zostavená v súlade s § 22a ods. 2 zákona
o účtovníctve, a to na základe:
21 konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, ktoré mali povinnosť
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku subjektu verejnej správy a
11 individuálnych účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, ktoré nemali povinnosť
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.
Podľa § 22a ods. 7 zákona boli účtovnými jednotkami zahrnutými do konsolidovaného celku ústrednej
správy za rok 2013 predložené konsolidačné balíky, a to za:
dcérske účtovné jednotky a
spoločné účtovné jednotky.
Za pridružené účtovné jednotky boli predložené ich individuálne účtovné závierky k 31.12.2013.
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy podľa § 22a ods. 5 zákona podlieha overeniu
nezávislým audítorom. Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy vchádza ako podklad pre
spracovanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy, ktorú zostavuje Ministerstvo financií SR.
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy bola zostavená v mene euro a číselný opis
skutočností je v poznámkach uvedený v eurách na 2 desatinné miesta.
Zdrojom informácií k opisu významných skutočností v poznámkach boli najmä individuálne
a konsolidované účtovné závierky jednotlivých subjektov konsolidovaného celku ústrednej správy.
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2.

Informácie o konsolidovanom celku ústrednej správy

Konsolidovaný celok ústrednej správy (ďalej len „konsolidovaný celok“ alebo „KC“) tvorí materská
účtovná jednotka, dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné
jednotky.
Materskou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona je Ministerstvo financií Slovenskej republiky so
sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava (ďalej len „MF SR“), ktoré bolo založené zákonom
č. 347/1990 Z. z. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Ministerstvo financií SR vzniklo založením na základe tohto zákona dňa 25.10.1991. Priemerný počet
zamestnancov konsolidovaného celku bol 167 114 z toho vedúcich 16 768.
Hlavní predstavitelia konsolidujúcej účtovnej jednotky
Funkcia

Meno

Obdobie

Minister

Ing. Peter Kažimír

1.1.2013 - 31.12.2013

Vedúci služobného úradu

Ing. Jaroslav Mikla

1.1.2013 - 31.12.2013

Štátny tajomník

Ing. Peter Pellegrini

1.1.2013 - 31.12.2013

Štátny tajomník

JUDr. Vazil Hudák

1.1.2013 - 31.12.2013

Konsolidovaný celok ústrednej správy za rok 2013 tvorilo 995 organizácií, z toho bolo:
811 rozpočtových organizácií,
137 príspevkových organizácií a
47 obchodných spoločností.
V rámci KÚZ sa vykazuje počet organizácií z pohľadu toho, či boli zahrnuté do konsolidovaného
celku svojou individuálnou účtovnou závierkou. To sa týka aj právne zaniknutých organizácií
v priebehu roka 2013 alebo k 31.12.2013. Reálny počet z pohľadu právnej existencie organizácií
k 31.12. sa teda môže líšiť od počtu vykazovaného v tejto KÚZ.
Zo 47 obchodných spoločností boli 4 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným a 43
s právnou formou akciová spoločnosť. Do KC ústrednej správy za rok 2013 bolo zahrnutých celkovo
994 organizácií, čo je o 97 účtovných jednotiek menej ako v roku 2012 (v roku 2012 o 22 menej oproti
roku 2011).
Počet účtovných jednotiek v KC podľa právnej formy:
Právna forma

2013

2012

2011

počet

podiel v %

počet

podiel v %

počet

podiel v %

Rozpočtová organizácia

810

81,5

909

83,3

930

83,5

Príspevková organizácia

137

13,8

138

12,7

140

12,6

Akciová spoločnosť
Spoločnosť s ručením
obmedzeným
Spolu

43

4,3

40

3,7

39

3,5

4

0,4

4

0,3

4

0,4

994

100

1 091

100

1 113

100
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Počet účtovných jednotiek v KC podľa druhu vzťahu:
Druh vzťahu

2013

2011

počet

podiel v %

počet

podiel v %

počet

podiel v %

1

0,1

1

0,1

1

0,1

987
1
5
994

99,3
0,1
0,5
100

1 084
1
5
1 091

99,4
0,1
0,4
100

1 106
1
5
1 113

99,4
0,1
0,4
100

Materská účtovná jednotka
Dcérska účtovná jednotka
Spoločná účtovná jednotka
Pridružená účtovná jednotka
Spolu

2012

Prehľad počtu organizácií kapitol štátneho rozpočtu v KC za rok 2013:
Názov kapitoly

KÚZ

Počet
ÚJ
spolu
9
1
1
1
34

Počet
RO
9
1
1
1
17

z toho
Počet
PO
2

Počet
OS
15

Generálna prokuratúra SR
Áno
Kancelária Národnej rady SR
Nie
Kancelária prezidenta SR
Nie
Kancelária Ústavného súdu SR
Nie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Áno
SR
Ministerstvo financií SR
Áno
15
11
4
Ministerstvo hospodárstva SR
Áno
15
6
3
6
Ministerstvo kultúry SR
Áno
30
7
23
Ministerstvo obrany SR
Áno
19
10
2
7*
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Áno
130
127
2
1
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Áno
78
63
15
Ministerstvo spravodlivosti SR
Áno
86
86
Ministerstvo vnútra SR
Áno
344
332
11
1
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Áno
5
3
1
1
SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Áno
86
39
37
10
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Áno
21
14
6
1
Ministerstvo životného prostredia SR
Áno
18
10
8
Najvyšší kontrolný úrad SR
Nie
1
1
Najvyšší súd SR
Áno
2
2
Národný bezpečnostný úrad SR
Nie
1
1
Protimonopolný úrad SR
Nie
1
1
Slovenská akadémia vied
Áno
69
48
21
Slovenská informačná služba
Nie
1
1
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Áno
2
1
1
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Áno
11
10
1
Úrad jadrového dozoru SR
Nie
1
1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Áno
4
2
2
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
Nie
1
1
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Nie
1
1
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Nie
1
1
Úrad vlády SR
Áno
3
1
2
Štatistický úrad SR
Áno
2
1
1
Spolu
994
810
137
47
*V rámci obchodných spoločností je vykázaná Nemocnica svätého Michala len v jednej kapitole avšak na
prvej úrovni konsolidácie je zahrnutá aj v rámci Ministerstva vnútra SR.
Legenda: KÚZ – konsolidovaná účtovná závierka, ÚJ – účtovná jednotka, RO – rozpočtová organizácia, PO
príspevková organizácia, OS – obchodná spoločnosť

4

Prehľad obchodných spoločností v KC za rok 2013:
Kapitola ŠR

Podiel na ZI v %

Názov spoločnosti
Ministerstvo financií SR
Slovenská konsolidačná, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
TIPOS, a. s.
Ministerstvo hospodárstva SR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
MH Development, s.r.o.
MH Invest, s.r.o.
Transpetrol, a. s.
Slovak Telecom, a. s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Správa služieb diplomatického zboru, a. s.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Letisko Sliač, a. s.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
Verejné prístavy, a. s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
ZSSK Cargo Intermodal, a. s.
Cargo Wagon, a. s.
Slovenská pošta, a. s.
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Letisko Poprad-Tatry, a. s.
Letisko M.R. Štefánika, a. s.
Letisko Košice - Airport Košice, a. s.
Metro Bratislava, a. s.
Letisko Piešťany, a. s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a. s.
Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctve SR
Biont, a. s.
Ministerstvo obrany SR
Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s.
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s.
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
Nemocnica svätého Michala, a. s.
Ministerstvo vnútra SR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nemocnica svätého Michala, a. s.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Letecká vojenská nemocnica, a. s.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Nemocnica Poprad, a. s.
Nemocnica Poprad Lekáreň, s.r.o.
Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
VÚSCH, s.r.o.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
49,00
51,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,53
97,60
49,70
34,00
34,00
22,14
95,00
5,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a. s.
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a. s.
Spoločnosť pre skladovanie, a. s

100,00
100,00
13,00

Podiely iných účtovných jednotiek:
Názov spoločnosti

IČO

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska,
a. s.
Letisko Poprad –Tatry, a. s.
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

45337241

Podiel štátu
na ZI v %
51,00

35912651
36426032

97,60
99,53

Podiel iných ÚJ na
ZI v %
49,00 skupina ČEZ
2,40 Mesto Poprad
0,47 Mesto Žilina

Účtovné jednotky nezahrnuté do konsolidovaného celku ústrednej správy za rok 2013 podľa § 22
zákona:
Názov spoločnosti
RVS, a. s.
Poštová banka
CASINO SLIAČ SLOVAKIA, a. s.
CASINOS SLOVAKIA, a. s.

Podiel štátu
na ZI v %
0,48
0,036
51 %
51,32 %

Dôvod nezahrnutia do KC
Menšinové podiely
Menšinové podiely
v likvidácii
Nezahrnutá do konsolidácie na základe § 22 ods.
10 zákona o účtovníctve

Účtovným obdobím zastupiteľských úradov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR je obdobie od 1. novembra do 31. októbra.
Zoznam účtovných jednotiek konsolidovaného celku ústrednej správy a ich identifikačné údaje sú
uvedené v tabuľkovej prílohe tab. č. 1 Zoznam účtovných jednotiek konsolidovaného celku
ústrednej správy za rok 2013.

3.

Zmena konsolidovaného celku

Konsolidovaný celok ústrednej správy tvorili účtovné jednotky, ktoré existovali k 31.12.2013
a účtovné jednotky, ktoré zanikli v priebehu roka 2013. Do konsolidácie neboli zahrnuté organizácie,
ktoré ukončili svoju činnosť v priebehu roka 2012 resp. k 1.1.2013. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu
počtu príspevkových organizácií o 1 a zníženiu rozpočtových organizácií o 99. Počet obchodných
spoločností sa zvýšil o 3 akciové spoločnosti. Celkový počet organizácií sa medziročne znížil o 97.
Zmeny v KC za rok 2013 oproti roku 2012 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Názov účtovnej jednotky

IČO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Krajský stavebný úrad Trnava
37847830
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
37950274
Krajský stavebný úrad v Bratislave
31815570
Krajský stavebný úrad v Košiciach
35557265
Krajský stavebný úrad v Nitre
37961667
Krajský stavebný úrad v Prešove
37937782
Krajský stavebný úrad v Trenčíne
37916360
Krajský stavebný úrad v Žiline
37906283
Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
30809321
Cargo Wagon, a. s.
47523441
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Právna
forma

Zmena KC

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
A.S

Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 30.6.2012
Vznik k 17.12.2013

ZSSK Cargo Intermodal, a. s.
Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie

Ministerstvo hospodárstva SR
Múzeum obchodu SR

Ministerstvo obrany SR
Územná vojenská správa Trenčín
Územná vojenská správa Trnava
Územná vojenská správa Nitra
Územná vojenská správa Banská Bystrica
Územná vojenská správa Žilina
Územná vojenská správa Prešov
Územná vojenská správa Bratislava
Územná vojenská správa Košice
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Detský domov Horný Kelčov
Detský domov pre maloletých bez sprievodu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Krajské lesné úrady

Krajské pozemkové úrady

Ministerstvo vnútra SR
Školy a školské zariadenia v pôsobnosti kapitoly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (335)
Obvodné úrady (50)
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trnava
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Nitra
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Banská
Bystrica
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Žilina
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Bratislava
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Trnava
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Trenčín
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Nitra
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Banská Bystrica
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Žilina
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Prešov
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47525649
-

A.S
RO

Vznik k 27.11.2013
Zmena k 31.12.2012 na
obvodné úrady pre
cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
v sídle kraja

00608033

PO

Zmena právnej formy
z RO ku dňu 1.10.2013.
Zároveň táto organizácia
nebola vykázaná v počte
ÚJ v roku 2012

00800996
00801011
00801020
00801071
00801089
00801259
00803138
00803499

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
A. S.

Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zmena názvu
k 21.9.2013 na Horezza,
a. s.

00517895
42018315

RO
RO

Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012

-

RO

-

RO

Zmena k 1.1.2013 na
obvodné lesné úrady
v sídle kraja
Zmena k 1.1.2013 na
obvodné pozemkové
úrady v sídle kraja

-

RO

00735795
00735817
00735825
00735809
00735833
00735868
00735841
00735850

RO
RO
RO
RO
RO
RO

Presun z kapitoly
MŠVVaŠ SR
k 1.1.2013
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012

RO
RO
RO
RO

Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

RO

Zánik k 31.12.2012

36063860
37837681
36127647
37862961
37830058
37809369
37872061

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Košice
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR
Migračný úrad
SOŠ Bratislava
SOŠ PZ Pezinok
SOŠ Košice
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Vysoké
Tatry
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR
Plesnivec
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR
Smrekovec
Inštitút pre verejnú správu
Centrum polygrafických služieb
Ministerstvo zdravotníctva SR
Národná transplantačná organizácia
Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému
verejného zdravotného poistenia, a. s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Školy a školské zariadenia v pôsobnosti kapitoly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(335)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie
Praktická škola, Púchov
Špeciálna základná škola s materskou školou
internátna Liptovský Ján
Základná škola a osobitná škola Šamorín
Praktická škola
Krajský školský úrad v Bratislave
Krajský školský úrad v Košiciach
Krajský školský úrad v Trnave
Krajský školský úrad v Žiline
Krajský školský úrad v Trenčíne
Krajský školský úrad v Prešove
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Krajský školský úrad v Nitre
Špeciálna škola s org. zložkami
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola Lehnice
Ministerstvo životného prostredia SR

Krajské úrady životného prostredia
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

35542543
42060826
00735639
00735701
00735698
00735710

RO

Zánik k 31.12.2012

RO
RO
RO
RO
RO
PO

Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012

PO

Zánik k 1.3.2012

42234433
00735281
PO

Zánik k 31.12.2012

00735663
00151858
42272360

PO
PO

Zánik k 31.12.2012
Vznik k 1.8.2013

42267617
46990054

PO
A. S.

Vznik k 1.1.2013
Vznik k 29.1.2013

-

RO

Presun do kapitoly
MV SR k 1.1.2013

RO

Vznik k 1.1.2013

RO
RO

Vznik k 1.9.2013
Vznik k 1.1.2013

42224233
31825885
42222702
30794765
35557184
37847775
37906160
37916513
37938126
37905258
37961608
30798434
00183725
35630019

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zánik k 31.8.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 30.6.2012
Zánik k 31.12.2012
Zánik k 37.8.2012

-

RO

Zmena k 1.1.2013 na
obvodné úrady
životného prostredia
v sídle kraja

42277442
42281211

RO
Zmena k 1.1.2013 na
Katastrálne úrady
Správy katastra
Legenda: RO – rozpočtová organizácia, PO príspevková organizácia, a. s. – akciová spoločnosť

Zmena v počte organizácií bola vyvolaná najmä prebiehajúcou reformou organizácie verejnej správy
na základe prijatého zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (prvá etapa ESO reformy - Efektívna, spoľahlivá a otvorená
verejná správa). Na základe tohto zákona boli zrušené krajské školské úrady, krajské stavebné úrady
a územné vojenské správy ku dňu 31.12.2012. Ďalšie krajské úrady (životného prostredia, pozemkové
úrady, lesné úrady a úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) boli zmenené na obvodné
úrady v sídle kraja. Katastrálne úrady boli zmenené na správy katastra v sídle kraja. Tieto následne
zanikli k 30.9.2013, na základe zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
8

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmeny sa premietnu do konsolidovaného celku až pre rok
2014). Následne k 1. októbru 2013 vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich
územnosprávne členenie SR. Okresné úrady nie sú samostatnými právnickými osobami, ale
preddavkovými organizáciami kapitoly Ministerstva vnútra SR.
Vyššie uvedené zmeny v počte štátnych rozpočtových organizácií ako aj pôsobnosti kapitoly
Ministerstva vnútra SR, boli dôvodom zmien v aktívach, pasívach a nákladoch Ministerstva vnútra SR
za rok 2013. Ide najmä o prírastky majetku, záväzkov a vynaložených nákladov, ktoré do dňa
organizačných zmien boli účtované na zaniknutých organizáciách. Významné prírastky majetku
v kapitole Ministerstva vnútra SR na základe ESO reformy mali zároveň opačný vplyv v zaniknutých
organizáciách.
V rámci kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR bola založená Spoločnosť pre zavedenie unitárneho
systému verejného zdravotného poistenia, a. s. Vklad do spoločnosti bol uskutočnený zo štátnych
finančných aktív v hodnote 25 tis. eur, ktoré boli zároveň predmetom účtovnej konsolidácie.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. založila dňa 27. novembra 2013 spoločnosť ZSSK Cargo
Intermodal, a. s. a dňa 17. decembra 2013 dcérsku spoločnosť Cargo Wagon, a. s. Ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy, boli eliminované podiely Železničnej
spoločnosti Cargo, a. s. v týchto obchodných spoločnostiach. V ďalších účtovných obdobiach sa
predpokladá odpredaj časti podielov v týchto spoločnostiach.

Zmeny, ktoré budú premietnuté v KC za rok 2014
Organizácie, ktoré zanikli v priebehu roka 2013 resp. k 31.12.2013 boli predmetom vykazovania v
KÚZ za rok 2013 a organizácie, ktoré vznikli počas roka 2014 budú predmetom konsolidácie
nasledovné účtovné obdobie. Keďže tieto informácie sú materskej účtovnej jednotke známe do dňa
zostavenie KÚZ, uvádzajú sa v nasledovnom prehľade:
Názov účtovnej jednotky

IČO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37847732
komunikácie Trnava
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37950339
komunikácie v Banskej Bystrici
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
31815545
komunikácie v Bratislave
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
35557087
komunikácie v Košiciach
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37961471
komunikácie v Nitre
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37938053
komunikácie v Prešove
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37916491
komunikácie v Trenčíne
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
37906267
komunikácie v Žiline
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
31819770
Letecký úrad SR
30810752
9

Právna
forma

Zmena KC

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

RO

Zánik k 30.9.2013

PO
RO

Zánik k 30.6.2013
Zánik k 31.12.2013

Štátna plavebná správa
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
Telekomunikačný úrad SR
Poštový regulačný úrad SR
Dopravný úrad SR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Ministerstvo hospodárstva SR
Centrum pre chemické látky a prípravky
Štátna energetická inšpekcia
Ministerstvo obrany SR
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť

00003361
30858003
30844355
37808508
42355826
42355818

RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Vznik k 1.1.2014
Vznik k 1.1.2014

36061611
34055223

RO
RO

Zánik k 1.1.2014
Zánik k 1.5.2014

Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s.

A. S.

Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s.

A. S.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Obvodný lesný úrad v Košiciach
Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici
Obvodný lesný úrad v Bratislave
Obvodný lesný úrad v Nitre
Obvodný lesný úrad v Prešove
Obvodný lesný úrad v Trenčíne
Obvodný lesný úrad v Trnave
Obvodný lesný úrad v Žiline
Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Obvodný pozemkový úrad v Bratislave
Obvodný pozemkový úrad v Košiciach
Obvodný pozemkový úrad v Nitre
Obvodný pozemkový úrad v Prešove
Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne
Obvodný pozemkový úrad v Trnave
Obvodný pozemkový úrad v Žiline
Agentúra slovenskej akadémie poľnohospodárskych
vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej
činnosti
Technický a skúšobný ústav poľnohospodárstva a
potravinárstva
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a
potravinárstva
Výskumný ústav potravinársky
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Štátny veterinárny a potravinový ústava Dolný Kubín
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Nitra
Ministerstvo spravodlivosti SR
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Poprad - Lekáreň, s.r.o.
Ministerstvo vnútra SR
Stredná odborná škola Na pántoch
Špeciálna základná škola Sabinov
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Zmena názvu k 1.2.2014
na Centrum výcviku Lešť
Zlúčenie k 30.6.2013
s Vojenskými
zdravotníckymi
zariadeniami, a. s.
Zlúčenie k 30.6.2013
s Vojenskými
zdravotníckymi
zariadeniami, a. s.

35556820
37949527
30794579
37961462
37938011
37916327
37847538
37905554
37949683
30794561
35556838
37961454
37937898
37916343
37847546
37905562
34014551

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 31.12.2013

31827951

PO

Zánik k 31.12.2013

PO

Zánik k 31.12.2013

00167274
00167240
00167151
42122007
42157005
00156434
00597538
00597546
17334870
42337402

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013
Vznik k 1.1.2014

34075861

RO

Zánik k 30.6.2014

44959389

S.R.O.

Zánik k 8.5.2013

30798981
17070431

PO
RO

Zánik k 31.12.2013
Zánik k 31.12.2013

Praktická škola Sabinov
Spojená škola Sabinov
Spojená škola Slovenská Lupča
Špeciálna základná škola Hontianske Moravce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Detský domov Pastelka
Sociálna implementačná agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Slovenský historický ústav v Ríme
Slovenská akadémia vied
Správa účelových zariadení SAV
Arborétum Mlyňany
Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR
Slovenský ústav technickej normalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR
Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Bystrici
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
Obvodný úrad životného prostredia v Nitre
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne
Obvodný úrad životného prostredia v Trnave
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Správa katastra Košice
Správa katastra Banská Bystrica
Správa katastra v Bratislava
Správa katastra Nitra
Správa katastra Prešov
Správa katastra Trenčín
Správa katastra Trnava
Správa katastra Žilina

4.

42341299
42344751
30232091
35989858

RO
RO
RO
RO

Zánik k 31.12.2013
Vznik k 1.1.2014
Zánik k 31.8.2013
Zánik k 31.8.2013

42499488
31819648

RO
RO

Vznik k 1.1.2014
Zánik k 31.3.2014

00039691
42359368

RO
RO

Zánik k 31.12.2013
Vznik k 1.3.2014

00398136
00166677

PO
PO

Zánik k 1.7.2013
Zánik k 30.6.2014

31753990

PO

Zánik k 31.12.2013

RO
RO

Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013

RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013
Zánik k 30.9.2013

35540249
37827731
36071072
37860381
37870173
36125474
37836196
37808095

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými

jednotkami konsolidovaného celku
V priebehu roka 2013 bol realizovaný nákup a predaj majetku medzi účtovnými jednotkami
konsolidovaného celku ústrednej správy, ale nebol významný.

5.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné zásady a účtovné metódy sú v konsolidovanom celku ústrednej správy uplatňované na
základe:
zákona o účtovníctve,
opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov,
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opatrenia MF SR č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
a v prípade niektorých obchodných spoločností podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS).
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov. Zľava z ceny, ktorú poskytol
dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky,
ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku. O opravných položkách sa účtuje v prípade
prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady
sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame
náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné
zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný
iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, novozistený majetok pri inventarizácii) sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa
o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania (alebo iného kritéria).
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Materská účtovná
jednotka nestanovuje odpisové sadzby v rámci konsolidovaného celku.
V rámci dlhodobého majetku sa neúčtuje o umeleckých dielach a zbierkach a predmetoch z drahých
kovov, ktoré predstavujú predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, historický knižničný dokument
a historický knižničný fond, pamiatkový fond, literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo.
O týchto predmetoch sa vedie špeciálna evidencia podľa osobitných predpisov1.
Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie vykazujú v dlhodobom hmotnom majetku aj
objekty, ktoré sú vyhlásené za nehnuteľné kultúrne pamiatky. Ich ocenenie je vykázané v historických
obstarávacích cenách. Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania sa o nehnuteľných kultúrnych
pamiatkach neúčtuje, nakoľko nie je možné stanoviť ich hodnotu. Ministerstvo financií SR preto bude
1
§ 2 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení
zákona č. 387/2001 Z. z., § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. § 2 zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 618/2003 Z. z.
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v nasledovnom účtovnom období pracovať na metodike správneho vykázania nehnuteľných
kultúrnych pamiatkach v účtovníctve subjektov ústrednej správy.
b)

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok v podobe cenných papierov, majetkových účastí, vkladov vo finančných
inštitúciách, pôžičiek a ostatného dlhodobého finančného majetku sa oceňuje cenami obstarania,
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od ceny obstarania je odpočítané zníženie hodnoty
finančných investícií.
c)

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z
cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú
vlastnými nákladmi. Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.
d)

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t. j.
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným
pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
e)

Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku. Rezerva na odchodné a iné zamestnanecké pôžitky, vykázaná za kapitolu Ministerstva
financií SR predstavuje súčasnú hodnotu záväzku z týchto poskytovaných požitkov ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje KÚZ. Hodnota záväzkov kapitoly Ministerstva financií SR z titulu dlhodobých
zamestnaneckých požitkov, bola vypočítaná na základe aktuárskeho ocenenia.
h)

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Emitované štátne dlhopisy sa prvotne vykazujú k dátumu obchodu oceňované v nominálnej hodnote
pri zohľadnení diskontu. V deň obchodu je zaúčtovaný diskont resp. prémia a alikvotný úrokový
výnos. Časové rozlíšenie kupónov/úrokov je vypočítané na základe úrokovej bázy (date basis) daného
cenného papiera za danú kupónovú/úrokovú periódu, celkovej nominálnej hodnoty emitovaného
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cenného papiera, úrokovej sadzby a platobnej konvencie. Časové rozlíšenie prémie je vypočítané na
základe bázy daného cenného papiera za obdobie odo dňa vysporiadania každého jednotlivého predaja
cenného papiera po deň jeho splatnosti (maturity).
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Deriváty

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu
na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie
zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy
z derivátových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze
alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667. Zmeny
reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie týchto obchodov
sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. používa pre určenie reálnej hodnoty bežných
finančných nástrojov ako sú úrokové swapy, metódu diskontovaných peňažných tokov, ktorá využíva
pozorovateľné trhové údaje.
k)

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt
majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo
do vlastného imania na účet 414.
l)

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to
ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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m) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná
jednotka výbercom poplatkov).
O výnosoch z daní a colných výnosoch sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem
výnosov dane z príjmov právnických a fyzických osôb. Spôsob účtovania výnosov dane z príjmu
stanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (daňový
poriadok), zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupy účtovania pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky. Pohľadávky z dane z
príjmov účtuje príslušná účtovná jednotka na účet 317 (pohľadávky z daňových a colných
rozpočtových príjmov) súvzťažne s účtom 631 (daňové a colné výnosy štátu) na základe predpísaných
preddavkov po podaní daňového priznania (riadneho, dodatočného) alebo po vykonaní daňovej
kontroly.
Postupy účtovania špecifických výnosov vo vybraných obchodných spoločnostiach:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Tržby z číselných lotérií a náklady na výhry sa účtujú na základe „Protokolov zo žrebovania“.
Podrobné pravidlá na výpočet hernej istiny a výhernej istiny zo žrebovania sú obsiahnuté v hernom
pláne číselných lotérií schválenom Ministerstvom financií SR. Tržby z okamžitých lotérií a náklady na
výhry z okamžitých lotérií sa účtujú pravidelne mesačne na základe automatizovaného výstupu z ON
LINE spracovania prijatých vkladov a vyplatených výhier. Podkladom pre mesačné účtovanie sú
týždenné fakturácie vkladov a výhier pre mandatárov v zmysle mandátnej zmluvy.
Osobitnou kategóriou je účtovanie tržieb a nákladov na výhry hazardných hier prevádzkovaných
prostredníctvom internetu, ako sú internetové stávky TIPKURZ.SK, Tipclub, e-CASINO, e-Žreby, eKLUB KENO. Podkladom sú prijaté vklady a vyplatené výhry účtované mesačne podľa ich prvotnej
evidencie vedenej odborom informačných technológií a internetových hier.
Herné plány jednotlivých hazardných hier sú zostavené v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnosy z nelotériových činností, ako sú dobíjanie kreditov mobilných operátorov a predaj vstupeniek
na kultúrne, spoločenské a športové podujatia sa účtujú vo forme mandátnej odmeny, ktorá
spoločnosti prináleží na základe mandátnej zmluvy. Spoločnosť vykonáva túto činnosť v mene a na
účet svojho obchodného partnera.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Úrokové výnosy sa účtujú do výkazu komplexného výsledku do obdobia, s ktorým časovo a vecne
súvisia s použitím metódy efektívneho úroku. Ide o metódu výpočtu amortizovanej hodnoty
finančného majetku alebo finančného záväzku, pomocou rozvrhnutia úrokových výnosov počas
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príslušného obdobia, ktorou sa presne diskontujú odhadované budúce platby alebo príjmy počas
očakávanej životnosti finančného nástroja.
S účinnosťou od 1. januára 2012 bol prijatý zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných
finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, novelizovaný s účinnosťou od 1.9.2012.
Zásadnou zmenou novely bola zmena spôsobu určenia základu dane pre tento odvod, do ktorej počnúc
štvrtým štvrťrokom 2012 vstupujú aj záväzky z vkladov klientov, chránené Fondom na ochranu
vkladov. Splátka osobitného odvodu je vypočítaná z priemerných hodnôt upravených pasív
k poslednému dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho štvrťroka. Mimoriadny
odvod vychádza z údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky k 31.12.2013.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Výnosy z predaja diaľničných nálepiek a z mýtnych transakcií sa účtujú do toho obdobia, v ktorom je
diaľničná nálepka platná.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Činnosť spoločnosti podlieha regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
(ÚRSO). Regulačnú politiku stanovuje ÚRSO na príslušné regulačné obdobie. Rok 2013 spadá do
päťročného regulačného obdobia, ktoré sa začalo v roku 2012 a končí v roku 2016. ÚRSO, okrem
stanovenia regulačnej politiky, kontroluje súlad činnosti SEPS s platnou energetickou legislatívou
a výnosmi ÚRSO a vydáva rozhodnutia o povolených príjmoch, nákladoch a tarifách resp. poplatkoch
SEPS.
V tomto regulačnom období je princíp regulácie prenosu elektriny založený na cenovom strope,
pričom rast oprávnených nákladov zahrnutých do cien za prenos počas regulačného obdobia je
obmedzovaný výškou inflácie. Ceny za ostatné služby, ako aj organizovanie a vyhodnotenie
krátkodobého trhu s elektrinou a zúčtovanie odchýlok, boli určené prostredníctvom maximálne
povolených výnosov a tomu zodpovedajúcich taríf. K časti týchto služieb boli stanovené aj maximálne
povolené náklady a maximálne ceny nakupovaných služieb. Odchýlky od maximálnych povolených
výnosov a nákladov sa zohľadňujú v budúcich tarifách pomocou korekčných faktorov.
Slovenská pošta, a. s.
Slovenská pošta, a. s. vypracováva účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo – IFRS. O výnosoch sa účtuje vtedy, ak je pravdepodobné, že spoločnosti budú
z transakcie plynúť ekonomické úžitky a keď je tieto výnosy možné aj spoľahlivo kvantifikovať.
Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote získanej alebo vymožiteľnej protihodnoty a predstavujú
pohľadávky za služby a tovar. Výnosy sa vykazujú v netto výške, t. j. po odpočítaní diskontov a DPH,
keď bol ukončený prevod všetkých rizík spojených s vlastníctvom, alebo v čase poskytnutia služieb
tretím osobám. Výnosy z dividend z investícií sa vykazujú, keď vznikne právo spoločnosti na ich
získanie. Výnosové úroky sú bežne účtované do výnosov príslušného obdobia.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. vypracováva účtovnú závierku podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo – IFRS. Výnosy sa vykazujú v prípade, ak je pravdepodobné, že
z nich budú pre spoločnosť plynúť ekonomické úžitky, a keď sa dá výška výnosu spoľahlivo stanoviť.
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Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote prijatej protihodnoty, bez zliav, rabatov a DPH. Výnosy
z prepravy a s ňou spojených služieb, opráv a údržby ako aj z iných služieb sa vykazujú v účtovnom
období v ktorom sa služby poskytli, očistené o zľavy a zrážky.
n)

Transfery

Dotácie, príspevky, rozpočtové bežné výdavky, rozpočtové kapitálové výdavky, granty a iné finančné
operácie sa účtujú ako transfery, bežné transfery alebo kapitálové transfery. Prijaté a poskytnuté
transfery sa účtujú v samostatnej účtovnej skupine 35 –Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.
V štátnej rozpočtovej a štátnej príspevkovej organizácii sa bežné transfery zo štátneho rozpočtu
zúčtovávajú do výnosov vo výške výdavkov. Kapitálové transfery sa zúčtovávajú do výnosov časovo
rozlíšené vo výške nákladov (napr. odpisy, opravné položky a zostatková cena dlhodobého majetku).
Obchodné spoločnosti účtujú prijaté transfery časovo rozlíšené. Zúčtovanie transferov do výnosov sa
účtuje v samostatnej účtovej skupine 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách. Pohľadávky, záväzky náklady a výnosy,
zaúčtované v súvislosti s prijatými a poskytnutými transfermi medzi účtovnými jednotkami
konsolidovaného celku ústrednej správy SR sú v rámci konsolidácie eliminované.

II. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Informácie o použitých metódach konsolidácie
Účtovné jednotky konsolidovaného celku ústrednej správy boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej
závierky v súlade s opatrením metódou podľa druhu vzťahu k materskej účtovnej jednotke:
Druh vzťahu k materskej účtovnej jednotke

Použitá metóda konsolidácie

Dcérske účtovné jednotky

Metóda úplnej konsolidácie

Spoločné účtovné jednotky

Metóda podielovej konsolidácie

Pridružené účtovné jednotky

Metóda vlastného imania

Ako dcérske účtovné jednotky boli konsolidované metódou úplnej konsolidácie rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti, v ktorých majetkový podiel na
základnom imaní bol 51 % a viac. Metódou podielovej konsolidácie bola konsolidovaná obchodná
spoločnosť Jadrová a energetická spoločnosť, a. s. Metódou vlastného imania boli konsolidované
obchodné spoločnosti, v ktorých majetkový podiel predstavoval menej ako 51 % na základnom imaní.
V konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2013 je vykázaný goodwill v celkovej hodnote
1 528 147,23 eur (2012: 3 056 295,05 eur). Goodwill vznikol pri obstaraní podielov v obchodnej
spoločnosti Transpetrol, a. s. v roku 2009.
Za dátum prvej konsolidácie rozpočtových, príspevkových organizácií a obchodných spoločností
existujúcich v roku 2009 sa považuje 31.12.2009. Pri novovzniknutých rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách sa nevykonáva prvá konsolidácia a výpočet goodwillu. Pri obstaraní
nových obchodných spoločností sa vykonáva prepočet goodwillu k dátumu nadobudnutia podielov v
obchodnej spoločnosti.
Všetky dcérske účtovné jednotky a spoločné účtovné jednotky podľa §22 ods. 14 zákona predložili
vyplnený konsolidačný balík Ministerstvu financií SR. Obchodné spoločnosti účtujúce v sústave
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podvojného účtovníctva a uplatňujúce postupy účtovania pre podnikateľov resp. štandardy IFRS,
použili na prevod údajov do štruktúry konsolidačného balíka prevodový mostík vydaný Ministerstvom
financií SR.
Spoločný základ pre agregáciu dát, konsolidáciu a následné eliminácie, bola štruktúra dát v podobe
konsolidačného balíka, ktorý obsahuje účtovné výkazy a účtovú osnovu podľa opatrenia Ministerstva
financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Na úrovni konsolidovaného celku ústrednej správy bola vykonaná konsolidácia kapitálu pri obchodnej
spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a. s., ktorá je spoločnou účtovnou jednotkou kapitoly
Ministerstva obrany SR a kapitoly Ministerstva vnútra SR. Na úrovni ústrednej správy je zahrnutá do
konsolidovaného celku ako dcérska účtovná jednotka.
Konsolidácia medzivýsledku na úrovni ústrednej správy nebola vykonaná, nakoľko dosiahnutý
medzivýsledok nebol významný.

III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
1.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok (r. súvahy 003 a 012)

Dlhodobý nehmotný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2013 hodnotu
574 722 362,38 eur (2012: 513 401 237,97 eur). Najväčší podiel tvorí softvér (303 582 579,53 eur)
a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (238 756 479,54 eur), ktorý tvorí najmä obstaranie
softvéru. Oproti roku 2012 vzrástla hodnota dlhodobého nehmotného majetku o 61 321 124,41 eur.
Hodnota softvéru vzrástla o 36 368 144,71 eur a obstaranie nehmotného majetku o 23 674 319,27 eur.
Softvér (r. súvahy 013)
Hodnota softvéru v rámci celého nehmotného majetku (53 %) vyplýva zo špecifických činností a úloh
subjektov verejnej správy, na ktoré sú využívané robustné informačné systémy (napríklad informačné
systémy Štátnej pokladnice, Rozpočtový informačný systém, Centrálny konsolidačný systém,
informačné systémy pre správu daní a cla, účtovné, ekonomické a kancelárske informačné systémy
a podobne).
Medziročne došlo k prírastku najmä u Ministerstva vnútra SR, a to o 19 875 906,04 eur (zaradenie
softvéru z účtu obstarania, prírastok z dôvodu zmeny v organizácii štátnej správy), Štatistického úradu
SR o 19 275 900,11 eur (zaradenie softvéru z účtu obstarania nakúpeného v rámci operačného
programu informatizácia spoločnosti na projekt ,,Elektronické služby Štatistického úradu SR“ a
ďalšie) a Finančného riaditeľstva SR o 8 029 397,04 eur. Najvyšší úbytok zaznamenalo Ministerstvo
financií SR o 11 050 228,74 eur z dôvodu odpisov k majetku.
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Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (r. súvahy 010)
V rámci obstarania dlhodobého nehmotného majetku dosiahlo najvýznamnejšie prírastky Ministerstvo
financií SR, a to 38 996 213,48 eur (nákup licencií IBM, poskytnutie technickej asistencie pre
Finančnú správu, obstaranie licencií SAP pre konsolidačný systém, softvér pre rozpočtový informačný
systém, pre portál finančných správ a pre implementáciu SEPA v informačnom systéme Štátnej
pokladnice). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá je organizáciou v rámci
kapitoly Úradu vlády SR, dosiahla prírastok v hodnote 7 596 909,22 eur. Softvér má slúžiť pre
prevádzku Ústredného portálu verejnej správy.
Úbytok na účte obstarania zaznamenali najmä Ministerstvo vnútra SR (19 396 583,41 eur) a
Štatistický úrad SR (15 781 031,60 eur), pričom išlo o zaradenie softvéru do používania (r. súvahy
013). Ďalšie úbytky sú v ústrednej správe najmä z dôvodu odpisovania a vyraďovania nepotrebného
majetku.
Dlhodobý hmotný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2013 hodnotu
15 987 518 910,11 eur (2012: 16 010 884 338,39 eur), z čoho najväčší podiel majú stavby
9 900 693 074,15 eur, pozemky 2 184 400 774,39 eur a obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 626 072 100,63 eur. Oproti roku 2012 sa hodnota dlhodobého hmotného majetku v netto hodnote
znížila o 23 365 428,28 eur.
Stavby (r. súvahy 016)
Hodnota stavieb ústrednej správy dosiahla medziročne úbytok 78 220 705,76 eur. Úbytok vykázalo
najmä Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z dôvodu odpisov stavieb
(-66 636 946,57 eur), ktoré sa týkajú už aj stavieb zaradených v priebehu roku 2012. Rovnako
Ministerstvo obrany SR zaznamenalo úbytok netto hodnoty stavieb 21 568 648,60 eur najmä z dôvodu
odpisov, ktoré sa týkajú stavieb delimitovaných na účtovnú jednotku na základe zmien v organizácii
ústrednej správy (ESO reforma). Obchodná spoločnosť MH Invest, s.r.o. pod kapitolou Ministerstva
hospodárstva SR zaznamenala zníženie hodnoty stavieb o 26 884 047,28 eur najmä z dôvodu
odpredaja dokončenej infraštruktúry spoločnosti Samsung.
Najvyšší prírastok na účte stavieb zaznamenalo Ministerstvo vnútra SR (161 098 107,82 eur) z dôvodu
delimitovaného majetku zaniknutých rozpočtových organizácií v rámci ESO reformy a zaradenie
obstaraného majetku do používania. Obchodná spoločnosť Transpetrol, a. s. pod kapitolou
Ministerstva hospodárstva SR zaznamenala prírastok stavieb vo výške 56 398 948,57 eur hlavne
z dôvodu zaradenia majetku do používania z účtu obstarania. Išlo najmä o zhodnotenie
administratívnych budov a skladovacích priestorov.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vykázala prírastok stavieb v netto hodnote 50 220 525,11 eur,
pričom išlo najmä o úseky diaľničnej infraštruktúry a rýchlostných komunikácií zaradených do
užívania v roku 2013.
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Pozemky (r. súvahy 013)
Na účte 031 pozemky vykazuje najvyššiu hodnotu kapitola Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (1 336 672 491,76 eur) a v rámci nej Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
(604 242 619,60 eur) a Verejné prístavy (587 975 730 eur). Medziročne sa celková hodnota pozemkov
konsolidovaného celku zvýšila o 97 115 719,36 eur.
Najvyšší prírastok pozemkov zaznamenalo Ministerstvo vnútra SR opäť z dôvodu delimitovaného
majetku, ktoré boli v roku 2013 v správe zaniknutých účtovných jednotiek ústrednej správy. Prírastok
je teda na druhej strane kompenzovaný odúčtovaním majetku z týchto organizácií. Hodnota prírastku
pozemkov na Ministerstve vnútra SR dosiahla 128 689 424,33 eur. Ďalší významný prírastok vykázala
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v hodnote 71 058 667,42 eur. Išlo o pozemky vykúpené
a zaradené do majetku spoločnosti, ktoré sú určené pre budovanie diaľnic a rýchlostných ciest.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (r. súvahy 023)
Na obstaraní dlhodobého hmotného majetku sa podieľa najmä kapitola Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja a v rámci nej účtovné jednotky spravujúce a rozvíjajúce cestnú infraštruktúru
(Slovenská správa ciest 518 006 419,10 ; Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 456 951 820,63 eur.).
Hodnota obstaraného hmotného majetku kapitoly dosiahla k 31.12.2013 sumu 994 934 594,40 eur.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vykazuje prírastok v hodnote 81 397 347,64 eur, ktorý zahrnuje
diaľnice a rýchlostné cesty vo výstavbe. Za rok 2013 ide najmä o cestnú infraštruktúru na úsekoch D1
Dubná Skala-Hubová, D1 Jánovce-Jablonov, II. úsek, ďalej D1 Fričovce-Svinia, D1Prešov západPrešov juh.
Ministerstvo vnútra SR zaznamenalo prírastok obstarávaného hmotného majetku vo výške
77 380 250,56 eur. Na zvýšení sa opäť podieľala delimitácia majetku zaniknutých organizácií
ústrednej správy ako aj obstaranie výpočtovej a automobilovej techniky. Úbytok zaznamenalo najmä
Ministerstvo obrany SR (-51 301 850,08 eur) a to najmä z dôvodu zaradenia majetku na účet 022
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a 023 Dopravné prostriedky. Išlo hlavne
o modernizáciu leteckej a pozemnej techniky a rozvoj informačných systémov.
Dopravné prostriedky (r. súvahy 023)
Dopravné prostriedky dosiahli hodnotu 1 223 893 493,99 eur a medziročne sa hodnota znížila
o 99 258 997,30 eur.
Najvyššiu hodnotu vykazuje kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(1 078 169 112,41 eur) a v rámci nej Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (684 075 055,66 eur)
a Železničná spoločnosť Cargo, a. s. (374 366 361,59 eur). Ministerstvo vnútra SR spravuje dopravné
prostriedky v netto hodnote 68 186 871,12 eur a Ministerstvo obrany SR v hodnote 47 290 182,65 eur.
Vzhľadom na špecifickú činnosť týchto kapitol sú aj najväčšie úbytky a prírastky dopravných
prostriedkov vykazované v účtovných jednotkách týchto ministerstiev.
Najväčší úbytok hodnoty dopravných prostriedkov vykazuje Železničná spoločnosť Cargo, a. s.
z dôvodu tvorby opravných položiek k nákladným vozňom, u ktorých sa v súvislosti s vytvorením
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dcérskych obchodných spoločností očakáva v roku 2014 ich presun do majetku týchto spoločností.
Zmena ocenenia majetku bola na základe znaleckých posudkov a analýz ďalšej prevádzkovej a trhovej
využiteľnosti. Celkové zníženie dopravných prostriedkov spoločnosti bolo 63 914 873,48 eur, z toho
oprávky (odpisy) 34 183 810,50 eur.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (r. súvahy 017)
Ako samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa vykazuje výpočtová technika (hardvér),
kancelárska

technika

a zariadenie,

prístroje,

stroje

a zariadenia

laboratórneho

charakteru,

nemocničného charakteru, vojenská technika a podobne. Hodnota tohto majetku dosiahla k 31.12.2013
sumu 898 859 580,72 eur a medziročne sa znížila o 17 663 229,25 eur.
Najvyššiu hodnotu v rámci konsolidovaného celku vykazuje Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s. Táto spoločnosť dosiahla aj najvyšší prírastok, a to 22 003 273,49 eur z dôvodu
rekonštrukcie elektrických staníc v Medzibrode, Bošácej a Leviciach. Spoločnosť je vlastníkom
prenosovej elektrickej sústavy Slovenskej republiky a zabezpečuje jej prevádzku.
Slovenská akadémia vied dosiahla prírastok 7 092 653,13 eur z dôvodu nákupu výskumného
a laboratórneho zariadenia.
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa vykonáva na
základe stanoveného odpisového plánu v každej konsolidovanej účtovnej jednotke samostatne.
Materská účtovná jednotka (Ministerstvo financií SR) nestanovuje pre organizácie v konsolidovanom
celku ústrednej správy rovnaké doby odpisovania, sadzby a metódy odpisovania.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do
31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 2 Prehľad o pohybe neobežného majetku.

2.

Dlhodobý finančný majetok (r. súvahy 026 - 034)

Dlhodobý finančný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2013 hodnotu
5 585 026 565,50 eur. (2012: 5 593 074 219,39 eur). V rámci tohto majetku sa vykazujú účasti
v medzinárodných finančných inštitúciách, obstaranie týchto účastí a podielové cenné papiere
a podiely v obchodných spoločnostiach.
Prehľad dlhodobého finančného majetku podľa kapitol štátneho rozpočtu:
Zostatok
31.12.2013

Názov kapitoly
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Spolu
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1 906 665 630,25
1 197 540 248,82
967 118 371,75
885 078 465,77
550 223 929,22
35 711 509,45
15 406 116,91
14 804 652,33
9 620 000,00
2 857 641,00
5 585 026 565,50

Zostatok
31.12.2012
1 932 377 089,20
1 197 540 248,82
983 731 393,17
885 078 465,53
554 601 757,34
20 906 857,12
15 963 104,21
17 663,00
2 857 641,00
5 593 074 219,39

Hodnota dlhodobého finančného majetku sa medziročne znížila o 8 047 653,89 eur. Hodnota
podielových cenných papierov v dcérskych účtovných jednotkách vzrástla o 4 002 763,13 eur,
hodnota realizovateľných cenných papierov vzrástla o 8 033 504,82 eur. Naopak, pokles zaznamenali
podielové cenné papiere a podiely v pridružených účtovných jednotkách o 24 562 635,93 eur, dlhové
cenné papiere o 19 498 553,23 eur. Účet obstarania finančného majetku bol znížený o zaradený
majetok na účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (účasti SR v medzinárodných inštitúciách).
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách (r. súvahy 026)
Prehľad podielov v dcérskych účtovných jednotkách podľa účtovných jednotiek KC:
Zostatok
31.12.2013
100 000 000,00
5 881 294,50
5 000,00
105 886 294,50

Účtovná jednotka
Ministerstvo financií SR
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Spolu

Zostatok
31.12.2012
100 000 000,00
1 878 531,37
5 000,00
101 883 531,37

Ministerstvo financií SR vykazuje hodnotu 100 000 000 eur ako podiel v Exportno-importnej banke,
organizácii založenej na základe zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov. Ostatné účtovné jednotky vykazujú podiely v obchodných
spoločnostiach, ktoré neboli zahrnuté do konsolidovaného celku ústrednej správy. Zvýšenie
zaznamenala obchodná spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. z dôvodu
poskytnutého kapitálového transferu svojej dcérskej účtovnej jednotke JESS, Invest, s.r.o.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (r. súvahy 027)
Cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom vykazuje najmä Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s. Ide o zaúčtované podiely v pridružených účtovných jednotkách, ktoré boli
konsolidované metódou vlastného imania a podiely, ktoré vlastnia obchodné spoločnosti ústrednej
správy mimo konsolidovaného celku.
Prehľad podielov v pridružených účtovných jednotkách podľa účtovných jednotiek KC:
Zostatok
31.12.2013
540 077 080,11
143 205 896,77
4 384 549,97
3 943 519,76
2 187 910,92
693 798 957,53

Účtovná jednotka
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Transpetrol, a. s.
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Poľnonákup Tatry, a. s.
Spolu

Zostatok
31.12.2012
548 310 520,11
160 425 900,27
3 698 855,17
5 077 776,26
830 730,01
1 991,64
15 820,00
718 361 593,46

Realizovateľné cenné papiere a podiely (r. súvahy 029)
Realizovateľné cenné papiere na účte 063 vykazujú obchodné spoločnosti, ako napríklad Slovenská
pošta, a. s., Transpetrol, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. a ďalšie, voči účtovným
jednotkám, ktoré neboli súčasťou konsolidovaného celku. Realizovateľné cenné papiere vykazujú aj
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rozpočtové organizácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ide však o cenné papiere
zaniknutých organizácií, ktoré ešte neboli zrušené v Obchodnom registri SR.
Na celkovom prírastku hodnoty realizovateľných cenných papierov sa podieľala Správa štátnych
hmotných rezerv SR v hodnote 9 620 000,00 eur. Ide o obstaranie podielov v obchodnej spoločnosti
Spoločnosť pre skladovanie vo výške 13,45 % základného imania.
Prehľad realizovateľných cenných papierov podľa účtovných jednotiek KC:
Zostatok
31.12.2013
9 620 000,00
4 965 650,82
3 376 846,15
198 655,51
84 100,00
62 500,00
23 577,55
10 585,05
18 341 915,08

Účtovná jednotka
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Slovenská pošta, a. s.
Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Transpetrol, a. s.
Poľnonákup Tatry, a. s.
Spolu

Zostatok
31.12.2012
5 049 550,84
3 373 266,15
198 655,51
84 100,00
62 500,00
23 577,55
10 585,05
1 504 332,16
1 843,00
10 308 410,26

Úbytok v účtovnej jednotke Transpetrol, a. s. znamenal predaj cenných papierov v hodnote 148 799,98
eur a presun podielov na účet 062 v hodnote 1 301 729,11 eur.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a ostatné pôžičky (r. súvahy 030 a 031)
V rámci dlhových cenných papierov držaných do splatnosti na účte 065 v celkovej hodnote
14 711 097,38 eur (2012: 34 209 650,61 eur) vykazuje takmer celú sumu Slovenská záručná
a rozvojová banka, a. s. (14 170 890,00 eur) voči subjektom mimo konsolidovaného celku, zvyšok
tvorí Ministerstvo financií SR (bondy Argentínskej republiky v sume 540 207,38 eur). Z hľadiska
druhu cenných papierov ide najmä o dlhopisy bánk a ostatné dlhopisy.
Ostatné pôžičky na účte 067 vykazuje len Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
v sume 17 888,76 eur.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. súvahy 033)
V rámci ostatného dlhodobého finančného majetku na účte 069 sa vykazujú najmä hodnoty
kmeňového imania v štátnych podnikoch (2 938 713 128,35 eur), vklady štátu v medzinárodných
inštitúciách v správe Ministerstva financií SR a ostatný finančný majetok.
Zostatok
31.12.2013

Kapitola štátneho rozpočtu
Ministerstvo životného prostredia SR
Vodohospodárska výstavba, š. p.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Závodisko, š. p.
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.
LESY SR, štátny podnik, š.p.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
Hydromeliorácie, š. p.
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1 197 540 248,82
306 292 606,00
891 247 642,82
883 994 610,13
3 086 704,42
4 835 417,00
2 188 773,82
742 918 848,00
27 694 489,61
76 173 808,96

Zostatok
31.12.2012
1 197 540 248,82
306 292 606,00
891 247 642,82
883 994 610,13
3 086 704,42
4 835 417,00
2 188 773,82
742 918 848,00
27 694 489,61
76 173 808,96

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p.
Agroinštitút Nitra, š. p.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, š. p.
Letové prevádzkové služby SR, š. p.
Ministerstvo financií SR
Mincovňa Kremnica, š. p.
Ministerstvo obrany SR
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Špecializovaný liečebný ústav, š. p.
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š. p.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
Ministerstvo hospodárstva SR
Rudné bane, š. p.
Spolu

24 369 425,40
2 727 142,92
811 071 246,93
760 337 372,93
50 733 874,00
14 300 000,00
14 300 000,00
20 906 857,12
20 906 857,12
6 258 818,66
589 324,84
5 669 493,82
2 563 703,00
2 563 703,00
2 077 643,69
2 077 643,69
2 938 713 128,35

24 369 425,40
2 727 142,92
811 071 246,93
760 337 372,93
50 733 874,00
14 000 000,00
14 000 000,00
20 906 857,12
20 906 857,12
6 258 818,66
589 324,84
5 669 493,82
2 563 703,00
2 563 703,00
2 077 643,69
2 077 643,69
2 938 413 128,35

Vklady štátu do medzinárodných inštitúcií v správe Ministerstva financií SR
Zostatok
31.12.2013

Medzinárodná inštitúcia
Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM)
Európska investičná banka (EIB)
Skupina Svetovej banky
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)
Medzinárodná investičná banka (MIB)
Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (MBHS)
Rozvojová banka Rady Európy (RBRE)
Európsky finančný stabilizačný nástroj (EFSF)
Spolu

Zostatok
31.12.2012

527 360 000,00
98 337 478,55
38 134 059,50
24 742 350,81
15 187 478,50
12 473 522,00
2 397 000,00
282 564,64
718 914 454,00

263 680 000,0
84 935 799,39
37 845 989,88
25 232 491,28
10 400 087,25
8 598 305,0
2 397 000,0
282 564,64
433 372 237,44

Na účte 069 vykazuje Ministerstvo financií SR vklad v spoločnosti RVS, a. s. v hodnote
33 200,00 eur, ktorý je medziročne bez zmien.
Medziročne

došlo

k zvýšeniu hodnoty vkladov v medzinárodných

finančných

inštitúciách

o 285 542 216,56 eur. Na tomto zvýšení sa najviac podieľala splátka za upísané podiely v európskom
stabilizačnom mechanizme tzv. euroval 2 (ESM) vo výške 263 680 000 eur. Posledná splátka vo výške
131 840 000 eur bude splatná v nasledujúcom účtovnom období (v roku 2013 vykazovaná na účte
043). Hodnota splateného podielu SR v ESM tak dosiahne 659 200 000 eur.
Vklad do EIB sa zvýšil o 13 401 679,16 eur na základe emisného plánu EIB a upísaného podielu SR
(z toho časť vkladu bola na účet ručenia členského štátu (MSCA) vo výške 401 908 eur), vklad do
MIB sa zvýšil o podiel na nerozdelenom zisku v hodnote 4 787 391,25 eur a rovnakým spôsobom sa
zvýšil aj vklad do MBHS v hodnote 3 875 217 eur.
V rámci skupiny Svetovej banky došlo k zvýšeniu podielov v Medzinárodnej rozvojovej agentúre
o 827 000 eur. Ostatné podiely v skupine Svetovej banky zaznamenali zníženie hodnoty z dôvodu
precenenia ich dolárovej časti.
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Významný prírastok finančného majetku na účte 069 v hodnote 29 609 304,66 eur zaznamenala
Nemocnica sv. Michala, a.s., ktorá svoje voľné finančné prostriedky uložila do dlhodobých bankových
zmeniek so splatnosťou v roku 2015.
Na účte 043 obstarania dlhodobého finančného majetku vykazuje celú hodnotu Ministerstvo financií
SR. Ide o hodnotu upísaných, ale zatiaľ nesplatených vkladov v medzinárodných finančných
inštitúciách a Európskom stabilizačnom mechanizme.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku v správe Ministerstva financií SR
Medzinárodná inštitúcia
Podiel na zvýšení základného imania Európskej investičnej banky
Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní Medzinárodnej
banky pre obnovu a rozvoj
Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní ESM
Spolu

Zostatok
31.12.2013
586 995 925,00

Zostatok
31.12.2012
599 995 675,0

339 803 453,87
131 840 000,00
1 058 639 378,87

355 178 826,15
395 520 000,0
1 350 694 501,15

Úbytok vo výške 292 055 122,28 eur predstavuje zaradenie majetku na účet 069 v podobe splateného
podielu v ESM (263 680 000 eur), splateného podielu v EIB (12 999 750 eur) a kurzové precenenie
vkladu v MBOR, ktoré je účtované v amerických dolároch (15 375 372,28 eur).
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára do 31. decembra 2013 je uvedený
v tabuľkovej prílohe tab. č. 2 Prehľad o pohybe neobežného majetku.

3.

Zásoby (r. súvahy 037 – 041)

Vzhľadom na špecifické úlohy a činnosť subjektov štátnej správy predstavujú zásoby významnú
položkou obežného (krátkodobého majetku) ale aj neobežného majetku. V rámci zásob sú vykazované
všetky typické položky podľa jednotlivých oblastí, ktoré subjekty štátnej správy zabezpečujú
(kancelárske vybavenie, zdravotnícky materiál, vojenský materiál, drobná výpočtová technika,
náhradné dielce, prevádzkové látky, tovar a podobne).
Netto

hodnota

zásob

konsolidovaného

celku

k 31.

decembru

2013

dosiahla

hodnotu

1 290 082 130,61 eur čo je o 357 626 788,80 eur menej ako v roku 2012. Vplyv na zmenu hodnoty
zásob mala tvorba opravných položiek a predaj zásob v kapitole Správa štátnych hmotných rezerv SR.
Zostatok
31.12.2013
1 163 910 256,33
2 479 907,38
4 029 467,69
4 779 285,90
712 732,59
116 650 388,10
14 083,87
1 290 082 130,61

Položka zásob
Materiál
z toho: materiál na ceste
Nedokončená výroba a polotovary
z toho: polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
z toho: tovar na ceste
Spolu
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Zostatok
31.12.2012
1 184 467 456,06
1 443 782,76
4 541 422,57
3 814 167,97
696 333,30
454 189 539,51
992,59
1 647 708 919,41

Hodnota zásob podľa kapitol ŠR:

Ministerstvo obrany SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ostatné

Zostatok
31.12.2013
989 068 755,52
112 289 278,08
92 074 729,76
27 856 186,92
26 870 381,93
14 991 926,67
26 930 871,73

Zostatok
31.12.2012
1 056 479 817,35
450 463 909,14
50 087 238,20
27 797 246,24
24 988 368,29
14 393 012,16
23 499 328,03

Spolu

1 290 082 130,61

1 647 708 919,41

Názov kapitoly

Z celkovej hodnoty zásob konsolidovaného celku je vo vlastníctve obchodných spoločností (s
výnimkou zdravotníckych zariadení)

25 760 058,78 eur, z toho najviac materiál v železničných

spoločnostiach (18 121 214,25 eur). V zdravotníckych zariadeniach dosiahli zásoby hodnotu
29 942 576,22 eur, z toho materiál.
Hodnota materiálu podľa kapitol ŠR:

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ostatné

Zostatok
31.12.2013
988 211 600,50
91 585 147,92
25 013 394,10
24 638 523,10
14 610 752,28
19 850 838,43

Zostatok
31.12.2012
1 055 075 721,70
49 480 685,89
23 012 729,72
25 435 330,41
14 023 737,21
15 938 071,59

Spolu

1 163 910 256,33

1 184 467 456,06

Zostatok
31.12.2013
112 101 522,93
1 856 987,83
1 377 363,29
742 516,40
571 997,65

Zostatok
31.12.2012
450 282 001,48
1 673 485,41
1 009 935,93
698 527,66
525 589,03

116 650 388,10

454 189 539,51

Názov kapitoly

Hodnota tovaru podľa kapitol ŠR:
Názov kapitoly
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ostatné
Spolu

Na úbytku tovaru ako aj celkovom úbytku zásob sa podieľala najmä Správa štátnych hmotných rezerv
SR, ktorá v súvislosti s vytvorením Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov odpredala
v roku 2013 časť zásob vykázaných na účte 132 Tovar na sklade a v predajniach.
Prírastok zásob v rámci kapitoly Ministerstva vnútra SR bol spôsobený nákupom materiálu z oblasti
civilnej ochrany, požiarnej ochrany, vybavenia príslušníkov polície a podobne.
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Vývoj opravných položiek k zásobám v roku 2013:
Druh zásob
Materiál
Nedokončená výroba
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Spolu

Opravná
položka
31.12.2012
60 438 907,95
68 317,01
230 968,94
30 132 836,72
90 871 030,62

Tvorba

Zníženie

4 162 410,72
8,05
192 500,92
398,33
2 719 557,48
7 074 875,50

Zrušenie

711 019,99
22 290,90
83 790,75

2 145 867,73
454,49
104 789,66

49 393,91
866 495,55

29 728 268,86
31 979 380,74

Opravná
položka
31.12.2013
61 744 430,95
45 579,67
234 889,45
398,33
3 074 731,43
65 100 029,83

Najvyššie vytvorené opravné položky k materiálu vykazuje Ministerstvo obrany SR. Tieto
ministerstvo vytvorilo ešte v roku 2012, na základe posúdenia reálnosti ocenenia majetku na
prebytočné a neupotrebiteľné zásoby, a to v hodnote 56 543 233,91 eur. Ďalej sa na tvorbe opravných
položiek k materiálu v roku 2012 podieľali najmä kapitola Ministerstvo financií SR (1 550 733,36 eur)
a železničné spoločnosti pod kapitolu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(2059 826,89 eur).
Tvorba a zrušenie opravných položiek k materiálu bola zaznamenaná opäť hlavne pri Ministerstve
financií SR, železničných spoločnostiach a Ministerstve obrany SR.
Zostatok opravných položiek k tovaru predstavujú takmer celú časť opravné položky Správy štátnych
hmotných rezerv SR, ktoré boli zaúčtované v roku 2012 (29 796 173,81 eur). Išlo o opravné položky
k hmotným rezervám cukru, ropy a ropných výrobkov. K 31.12.2013 boli vytvorené opravné položky
v hodnote 2 537 150,41 eur a zrušené v hodnote 29 637 979,81 eur z dôvodu predaja zásob.

4.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. súvahy 048 a 049)

V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy na účte 358 - Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu iným subjektom vykazuje konsolidovaný celok hodnotu 1 106 843 039,19 eur.
Významnou čiastkou vykázanou na účte 358 sú pohľadávky účtovnej jednotky Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a s. v hodnote 1 103 836 346,35 eur voči Národnému jadrovému fondu na prostriedky pre
vyraďovanie jadrových zariadení a náklady spojené s odstraňovaním jadrového odpadu.
Účet 359 Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania vykazuje najvyššiu
sumu Agentúra na podporu výskumu a vývoja voči subjektom mimo konsolidovaného celku
(86 640,21 eur).

5.

Pohľadávky (r. súvahy 050 a 063)

Dlhodobé pohľadávky konsolidovaného celku k 31. decembru 2013 dosiahli brutto hodnotu
634 776 979,98 eur, z toho so splatnosťou nad 5 rokov je 31 933 540,92 eur. Netto hodnota
dlhodobých pohľadávok je v sume 390 988 259,16 eur.
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Prehľad dlhodobých pohľadávok k 31. decembru 2013:
Zostatok
(brutto)
31.12.2013

Druh pohľadávky
Odberatelia
Ostatné pohľadávky

z toho nad 5
rokov

Netto
31.12.2013

Netto
31.12.2012

Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči združeniu
Pohľadávky z nájmu
Iné pohľadávky

702 861,59
357 313 297,34
17 277 362,29
334 178,94
5 418,43
259 143 861,39

19 657,28
581 467,88
22 369 443,32 329 626 297,34
17 277 362,29
332 078,58
5 418,43
9 544 440,32 43 165 634,64

150 073,30
332 917 734,51
19 518,14
332 078,58
8 820,84
47 954 265,69

Spolu

634 776 979,98

31 933 540,92 390 988 259,16

381 382 491,06

Vývoj opravnej položky k dlhodobým pohľadávkam v roku 2013:
Druh
pohľadávky
Odberatelia
Ostatné
pohľadávky
Pohľadávky
voči
združeniu
Iné
pohľadávky
Spolu

Opravná
položka
31.12.2012

Presun

Tvorba

Zníženie

21 190,05

104 675,18

4 471,52

39 574 000,00

114 603,04

11 998 083,36

Zrušenie

Opravná
položka
31.12.2013
121 393,71

3 519,68

27 687 000,00

2 100,36

2 100,36

217 891 691,52

-1 157,73

2 583 916,12

2 654 293,76

1 841 929,40

215 978 226,75

257 488 981,93

-1 157,73

2 803 194,34

14 656 848,64

1 845 449,08

243 788 720,82

V porovnaní s rokom 2012 sa hodnota brutto dlhodobých pohľadávok znížila o 4 094 493,01 eur.
Hodnota netto pohľadávok sa zvýšila o 9 605 768,10 eur, z toho najviac pohľadávky voči
zamestnancom na účte 335 v rámci Ministerstva vnútra SR, hlavne z dôvodu poskytnutých pôžičiek zo
sociálneho fondu.
V rámci ostatných pohľadávok na účte 315 vykazuje najvyššiu sumu Slovenská záručná a rozvojová
banka, a. s., a to 328 191 996,40 eur. Ide najmä o pohľadávky voči obchodným partnerom mimo
súhrnného celku a mestám a obciam z poskytnutých pôžičiek na podporu bytovej výstavby.
Z pohľadávok na účte 378 vykazuje Krajský súd v Bratislave hodnotu 31 453 298,22 eur, kde ide
o pohľadávky zo súdnych rozhodnutí, ktoré spravuje tzv. justičná pokladnica na krajskom súde
v Bratislave. Ministerstvo financií SR vykazuje 7 515 674,98 eur z titulu vládnych pohľadávok voči
zahraničiu a pohľadávok v správe Československej obchodnej banky.
Krátkodobé pohľadávky konsolidovaného celku k 31. decembru 2013 dosiahli brutto hodnotu
5 761 238 355,46 eur, z toho po splatnosti boli pohľadávky vo výške 3 611 863 630,71 eur. Netto
hodnota krátkodobých pohľadávok dosiahla 2 642 142 614,23 eur.
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Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2013:
Druh pohľadávky
Pohľadávky z daňových a
colných rozpočtových príjmov
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových
rozpočtových príjmov
Odberatelia
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky vyššie neuvedené
Iné pohľadávky
Spolu

Zostatok (brutto)
31.12.2013

Z toho po lehote
splatnosti

Netto
31.12.2013

Netto
31.12.2012

3 090 735 919,57

3 034 262 677,40

688 208 432,82

835 461 062,92

661 124 978,55
494 164 893,44

152 473 902,81
339 945 764,74

397 337 148,89
182 076 383,95

408 956 963,22
216 369 978,93

331 924 529,29
53 237 546,37
4 799 160,37
1 125 251 327,87

11 610 080,56
301 844 846,35
674 382,65
44 784 070,41
547 564,88
4 204 934,03
72 349 257,67 1 023 686 797,78

189 325 209,30
36 866 734,92
218 418 157,28
762 541 274,00

5 761 238 355,46

3 611 863 630,71 2 642 142 614,23

2 667 939 380,57

Vývoj opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam v roku 2013:
Druh pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté
prevádzkové
preddavky
Ostatné
pohľadávky
Pohľadávky z
nedaňových rozp.
príjmov
Pohľadávky z
daňových a
colných rozp.
príjmov
Iné pohľadávky
Pohľadávky vyššie
neuvedené
Spolu

Opravná
položka
Presun
31.12.2012
35 286 762,28

14 663 013,50

7 812 303,10

12 057 789,74

Opravná
položka
31.12.2013
30 079 682,94

8 657 013,43

8 292 591,89

14 685,31

8 481 444,05

8 453 475,96

258 331 566,02

39 266 227,01

33 157 985,51

651 977,86

263 787 829,66

313 612 726,40

43 711 665,08

7 817 794,00

37 418 087,99

312 088 509,49

1 917 813 062,45
98 596 437,80 1 157,73
601 731,21

Tvorba

Zníženie

892 663 480,95 392 781 360,91

Zrušenie

15 167 695,74 2 402 527 486,75

5 012 391,28

457 153,75

1 588 302,97

101 564 530,09

495 324,85

147 934,40

354 895,32

594 226,34

2 632 899 299,59 1 157,73 1 004 104 694,56 442 189 216,98

75 720 193,67 3 119 095 741,23

V porovnaní s rokom 2012 sa zvýšila hodnota brutto krátkodobých pohľadávok o 460 399 675,30 eur.
Tento nárast bol ovplyvnený hlavne prírastkom pohľadávok na účte 378 o 261 145 523,78 eur a
pohľadávok voči odberateľom na účte 311 o 112 519 637,05 eur. Pohľadávky z daní a cla v brutto
hodnote medziročne vzrástli o 337 461 794,20 eur, avšak tvorbou opravných položiek sa netto hodnota
znížila o 147 252 630,10 eur. Nedaňové pohľadávky v netto vyjadrení sa znížili o 34 293 594,98 eur.
V rámci ostatných pohľadávok došlo k výraznému poklesu zúčtovania transferov s Európskou úniou,
a to o 194 741 993,37 eur a pohľadávok voči zamestnancom o 16 558 953,28 eur. Celková hodnota
netto pohľadávok sa znížila o 25 796 766,54 eur.
Na prírastku pohľadávok voči odberateľom sa podieľala najmä Správa štátnych hmotných rezerv SR
(90 950 968,30 eur) za predaj zásob novozaloženej Spoločnosti pre skladovanie, a. s. Uvedená čiastka
predstavovala hlavne hodnotu DPH z predaja zásob a bola finančne vyrovnaná v roku 2014. Ďalej sa
na prírastku významnou hodnotou podieľala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. z dôvodu
novej pohľadávky za kompenzácie pre nákladných železničných dopravcov za rok 2010.
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V rámci ostatných krátkodobých pohľadávok vykázaných na účte 315 vykazuje najvyššiu sumu
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., a to 332 842 126,21 eur ako pohľadávky z poistného a za
poskytnuté služby.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov štátnych rozpočtových organizácií sú vykázané
napríklad ako vyrubené pokuty, sankcie, penále, poplatky a ostatné nedaňové príjmy, ktoré sú
súčasťou štátneho rozpočtu. Tieto pohľadávky sa účtujú na účte 316.
Prehľad nedaňových pohľadávok za vybrané kapitoly k 31. decembru 2013:
Zostatok
31.12.2013
62 925 015,23
49 172 786,21
37 796 961,44
17 869 385,88
7 636 865,27
2 258 661,93
4 417 008,10
182 076 383,95

Názov kapitoly
Protimonopolný úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2012
78 969 414,21
46 706 019,94
32 171 207,06
25 341 904,20
3 027 553,05
3 988 582,10
26 165 298,37
216 369 978,93

Návratnosť pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky vo výške 62 925 tis. eur (2012: 78 969 tis. eur), je závislá od výsledku prebiehajúcich
súdnych sporov, ktorých výsledok je k dátumu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky neistý.
Na účte 317 sú vykázané pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov. Ministerstvo
financií SR tu vykazuje pohľadávky z daní z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, spotrebných
daní, dane z pridanej hodnoty a ostatných daní voči subjektom mimo konsolidovaného celku vo výške
688 208 432,82 eur. Medziročne sú pohľadávky z daní a cla nižšie o 147 252 630,10 eur najmä
z dôvodu

odpisu

dlhodobo

nesplácaných

pohľadávok

a tvorby

opravných

položiek

k prehodnocovaným pohľadávkam.
Z iných pohľadávok vykázaných na účte 378 v celkovej hodnote 1 023 686 797,78 eur vykazuje
najvyššiu sumu Ministerstvo financií SR, a to 916 688 674,84 eur zo špecifických operácií štátu voči
zahraničiu a ostatným subjektom mimo konsolidovaného celku. Hodnota pohľadávok Ministerstva
financií SR na účte 378 je medziročne vyššia o 190 739 194,44 eur najmä z dôvodu vyššieho
kolaterálu poskytnutého pri obchodoch s bankami.
Prehľad o lehote splatnosti pohľadávok je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 3 Pohľadávky
podľa doby splatnosti v brutto hodnote.
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6.

Finančné účty (r. súvahy 089 - 100)

Finančné účty a krátkodobý finančný majetok konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2013
hodnotu 3 617 460 013,56 eur (2012: 3 491 956 470,12 eur). Ako finančné účty sa vykazujú najmä
krátkodobé cenné papiere, pokladnica, ceniny a zostatok prostriedkov na bankových účtoch.
Finančné účty
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
Účty Štátnej pokladnice
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Obstaranie krátkodobého finančného majetku
Spolu

Zostatok
31.12.2013
3 588 628 473,35
52 094 389,99
7 410 987,75
709 924 289,00
45 051 288,26
2 774 147 518,35
28 831 540,21
67 177,47
19 242 000,00

Zostatok
31.12.2012
3 423 629 552,99
56 412 960,97
5 529 484,24
730 021 733,88
2 625 000,00
2 629 040 373,90
68 326 917,13
71 066,44
22 390 900,00

9 522 362,74

-

0,00
3 617 460 013,56

45 864 950,69
3 491 956 470,12

Pokladnica a ceniny (r. súvahy 089 a 090)
V rámci zostatkov pokladnice vykazuje takmer celú hodnotu Slovenská pošta, a. s., a to
50 198 986,82 eur. Ide o hotovosť na jednotlivých pobočkách pošty (tržby za poštové ceniny
v hotovosti, kolkové známky, SIPO, poštové poukazy, služby TIPOS, predaj tlače a diaľničných
známok a podobne).
Na účte 213 ceniny sa vykazujú najmä poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty a ostatné
karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Najvyššiu hodnotu
vykazuje Ministerstvo vnútra SR 4 396 169,09 eur a Slovenská pošta, a. s. 791 242,45 eur najmä za
stravné lístky. Prírastok cenín Ministerstva vnútra SR je spôsobený vyšším počtom zamestnancov
spadajúcim do kapitoly z dôvodu delimitácie organizácií v roku 2013.
Bankové účty (r. súvahy 091 a 092)
Bankové účty sa medziročne zvýšili o 22 238 843,38 eur. Rozhodujúci podiel na zostatkoch bežných
bankových účtov vykazujú obchodné spoločnosti štátu, ktoré nie sú klientmi Štátnej pokladnice
a nemajú v nej vedené účty. Zostatok týchto bežných účtov je považovaný za vzťahy so subjektmi
mimo konsolidovaného celku a nedochádza k ich eliminácii s účtami Štátnej pokladnice.
Bežné bankové účty sa znížili o 20 097 444,88 eur a termínované účty sa zvýšili o 42 426 288,26 eur.
Ako termínované účty vykazuje hodnotu Tipos, a. s. 2 400 000 eur a Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s. 42 651 288,26 eur.
Účty Štátnej pokladnice sa medziročne zvýšili o 145 107 144,45 eur.
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Krátkodobé cenné papiere (r. súvahy 095 – 097)
V rámci finančných účtov sa vykazujú aj majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere a
ostatné realizovateľné cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti alebo určené na
obchodovanie.
Majetkové cenné papiere na účte 251 dosiahli hodnotu 67 177,47 eur čo je o 3 888,97 eur menej ako
v roku 2012. Takmer celú hodnotu vykazuje Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
(66 878,73 eur).
Dlhové cenné papiere na účte 253 vykazuje len Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (pod
kapitolou Ministerstva financií SR) v hodnote 19 242 000,00 eur.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti na účte 256 vykazuje
Nemocnica sv. Michala, a.s. Ide o krátkodobú časť nakúpených bankových zmeniek za účelom
zhodnotenia voľných finančných prostriedkov.
Opravné položky boli tvorené len k majetkovým cenným papierom vykázaným na účte 251 v hodnote
46 000 eur a ich hodnota sa oproti roku 2012 nezmenila.

7.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci (r. súvahy 101 a 107)

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dosiahli hodnotu 224 218 920,27 eur, z toho krátkodobé
330 354,35 eur. Oproti roku 2012 došlo k poklesu o 35 154 714,96 eur.
Na úbytku pohľadávok z návratných výpomocí sa podieľala najmä Vodohospodárska výstavba, š.p.
splácaním istiny a úrokov vo výške 30 339 507,40 eur. V roku 2013 došlo aj k odpisu pohľadávok
z návratných finančných výpomocí, a to voči podnikateľským subjektom dlhodobo v konkurze
a likvidácii. Na základe uznesení vlády SR č. 716 z roku 2012 a č. 737 z roku 2013 sa trvalo odpísali
nedobytné pohľadávky v hodnote 13 792 789,68 eur. K týmto pohľadávkam boli v minulých
účtovných obdobiach vytvorené opravné položky v hodnote 8 839 396,67 eur.
Prehľad návratných finančných výpomocí k 31.12.2013:
Zostatok
31.12.2013
18 195 711,37
201 230,00
205 972 648,22
129 124,35
50 560,68
224 218 920,27

Návratné finančné výpomoci
Ostatným subjektom verejnej správy
z toho krátkodobé
Podnikateľským subjektom
z toho krátkodobé
Ostatným organizáciám
Spolu
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Zostatok
31.12.2012
23 008 829,61
201 230,00
236 312 155,62
129 124,35
52 650,00
259 373 635,23

Vývoj opravných položiek k návratným finančným výpomociam v roku 2013:
Návratná finančná
výpomoc
Podnikateľským subjektom
Ostatným subjektom verejnej
správy
Ostatným organizáciám
Spolu

Opravná
položka
31.12.2012
70 045 040,67

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

3 004 089,81

4 844 487,49

3 365 708,88

3 238 154,09

Opravná
položka
31.12.2013
64 838 934,11

3 238 154,09

0,00

2 089,32

73 283 194,76

3 006 179,13

0,00
2 089,32

8 082 641,58

3 365 708,88

64 841 023,43

Opravné položky boli tvorené k návratným finančným výpomociam voči podnikateľským subjektom
mimo konsolidovaného celku a k ostatným organizáciám.
Dlhodobé návratné finančné výpomoci (r. súvahy 102 - 106)
Dlhodobé návratné finančné výpomoci dosiahli k 31. decembru 2013 hodnotu 223 888 565,92 eur a sú
medziročne nižšie o 35 154 714,96 eur.
V rámci poskytnutých návratných finančných výpomocí ostatným subjektom verejnej správy na účte
272 vykazuje Ministerstvo financií SR hodnotu 17 573 126,20 eur a Ministerstvo zdravotníctva SR
sumu 421 355,17 eur. Ide o poskytnuté prostriedky územnej samospráve a úroky z výpomocí
poskytnutých zdravotníckym zariadeniam mimo konsolidovaného celku.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé na účte 272 za Ministerstvo financií SR:
Názov dlžníka
Mesto Žilina
VÚC Bratislava

Druh
výpomoci
Investičná
Investičná

Zostatok
31.12.2013
17 573 126,20
0,00

Zostatok
31.12.2012
17 573 126,20
4 813 118,24

17 573 126,20

22 386 244,44

Spolu

Dohodnutá splatnosť výpomoci pre Mesto Žilina je do roku 2014. Bratislavský samosprávny kraj
splatil prijatú výpomoc podľa dohody v priebehu roka 2013.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé na účte 272 za Ministerstvo zdravotníctva SR:
Názov dlžníka
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Spolu

Druh
výpomoci
Prevádzková
Prevádzková
Prevádzková
Prevádzková
Prevádzková
Prevádzková

Zostatok
31.12.2013
248 522,92
57 450,82
37 616,73
31 921,44
23 913,32
21 929,94

Zostatok
31.12.2012
248 522,92
57 450,82
37 616,73
31 921,44
23 913,32
21 929,94

421 355,17

421 355,17

V uvedených prípadoch ide o hodnotu úrokov z poskytnutých finančných výpomocí zdravotníckym
zariadeniam, ktorých istina bola odpustená v roku 2011.
Návratné finančné výpomoci poskytnuté podnikateľským subjektom na účte 274, ktoré nie sú
súčasťou konsolidovaného celku ústrednej správy, vykazuje v celkovej výške 205 843 523,87 eur
Ministerstvo financií SR.
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Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom na účte 274:
Druh
výpomoci
Investičná

Názov dlžníka
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Spolu

Zostatok
31.12.2013
205 843 523,87

Zostatok
31.12.2012
236 183 031,27

205 843 523,87

236 183 031,27

Hodnota výpomoci bola zo strany Vodohospodárskej výstavby, š.p. v celej výške splatená v roku 2014
na účet štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR.
Návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám na účte 275, ktoré nie sú súčasťou
konsolidovaného celku dosiahli hodnotu 50 560,68 eur. Celú hodnotu vykazuje Ministerstvo
zdravotníctva SR. Oproti roku 2012 sa ich stav znížil o 2 089,32 eur z dôvodu tvorby opravnej
položky k návratnej finančnej výpomoci Ministerstva financií SR.
Krátkodobé návratné finančné výpomoci (r. súvahy 108 - 112)
Krátkodobé finančné výpomoci dosiahli k 31. decembru 2013 hodnotu 330 354,35 eur a ich zostatok
sa medziročne nezmenil.
V rámci návratných finančných výpomocí ostatným subjektom verejnej správy na účte 272 vykazuje
hodnotu Ministerstvo hospodárstva SR, a to 201 230 eur. Ide o poskytnuté výpomoci štátnym
podnikom v likvidácii.
V rámci návratných finančných výpomocí podnikateľským subjektom na účte 274 vykazuje hodnotu
129 124,35 eur Ministerstvo financií SR.

8.

Časové rozlíšenie na strane aktív (r. súvahy 114 až 116)

V rámci časového rozlíšenia aktív sa vykazujú náklady budúcich období, komplexné náklady
budúcich období a príjmy budúcich období.
Náklady budúcich období (r. súvahy 114)
Náklady budúcich období dosiahli hodnotu 470 611 987,73 eur a medziročne boli nižšie
o 76 019 105,09 eur.
Náklady budúcich období
Nájomné
Predplatné
Predplatné poistné
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inz. priestoru
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2013
2 012 701,18
2 123 422,35
8 060 967,09
194 558,22
458 220 338,89
470 611 987,73

Zostatok
31.12.2012
2 033 924,21
4 999 420,19
6 788 160,96
837 277,03
531 972 310,43
546 631 092,82

V ostatných nákladoch budúcich období vykazuje Ministerstvo financií SR hodnotu 231 981 268,66
eur (2012: 284 423 371,90 eur) ako budúce nákladové úroky zo štátnych dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok. Ďalej významnú hodnotu vykazuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
175 505 821,50 eur z dôvodu nákladov spojených s platbami za služby elektronického mýta
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a Všeobecná zdravotná poisťovňa 22 277 010,87 eur z dôvodu časovo rozlíšených platieb na činnosť
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a príspevku Národnému informačnému centru
zdravotníckych informácií.
Príjmy budúcich období (r. súvahy 116)
Príjmy budúcich období dosiahli hodnotu 9 163 567,56 eur a medziročne boli vyššie o 939 530,51 eur.
Zostatok
31.12.2013
38 903,28
391 673,87
8 732 990,41
9 163 567,56

Príjmy budúcich období
Nájomné
Poistné plnenie
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2012
336 810,38
254 392,91
7 632 833,76
8 224 037,05

V rámci ostatných príjmov budúcich období vykazujú najmä obchodné spoločnosti časovo rozlíšené
príjmy z tržieb.

9.

Vlastné imanie (r. súvahy 120 – 129)

Vlastné imanie konsolidovaného celku k 31. decembru 2013 dosiahlo -18 247 607 929,97 eur
(2012: -16 263 046 028,88 eur) a oproti predchádzajúcemu obdobiu sa záporné vlastné imania zvýšilo
o -1 984 561 901,09 eur.
Prehľad hodnoty vlastného imania podľa kapitol ŠR:
Vlastné imanie
31.12.2013

Kapitola ŠR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo kultúry SR
Slovenská akadémia vied
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Národný bezpečnostný úrad SR
Štatistický úrad SR
Kancelária prezidenta SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Najvyšší kontrolný úrad SR
Kancelária Ústavného súdu SR
Kancelária Národnej rady SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Najvyšší súd SR
Úrad vlády SR
Generálna prokuratúra SR
Slovenská informačná služba
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Protimonopolný úrad SR
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5 130 405 451,18
1 202 822 980,27
1 170 538 201,90
1 068 729 783,67
931 543 077,04
342 742 113,56
142 784 047,35
57 607 949,53
13 220 420,14
7 408 629,95
6 814 858,11
2 425 722,69
1 133 823,25
726 512,80
79 615,37
11 677,52
6 670,24
-56 646,15
-126 551,68
-388 911,21
-585 267,31
-665 884,98
-726 699,64
-2 254 992,61
-3 130 495,92
-3 641 965,18
-9 312 562,73
-9 935 914,29
-24 386 941,87

Vlastné imanie
31.12.2012
734 534 708,73
1 276 866 366,42
1 204 605 711,52
1 052 062 799,41
866 858 303,24
377 094 716,41
471 444 256,02
55 442 307,59
13 170 359,12
7 484 056,48
8 594 556,98
1 764 945,19
1 241 613,16
718 898,80
161 569,90
50 823,16
97 653,88
-66 968,44
-124 112,19
-409 967,92
-1 663 105,10
-476 660,15
-697 027,57
-151 260,93
-3 404 634,47
-3 835 841,94
-8 791 870,84
-822 536,34
-8 356 746,08

Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Spolu

-65 529 825,26
-444 232 953,30
-27 761 633 852,41
-18 247 607 929,97

-62 747 718,66
-608 550 368,32
-21 635 140 855,94
-16 263 046 028,88

Záporný zostatok vlastného imania vyplýva najmä zo záporného výsledku hospodárenia minulých
rokov

(-19

610 991 992,58

eur),

záporného

výsledku

hospodárenia

bežného

roku

(-1 435 421 102,90 eur). Kladnú hodnotu vykazovala len položka ostatné fondy na účte 427
(3 164 318 961,78 eur), na ktorej sú účtované podiely jednotlivých ministerstiev na kmeňovom imaní
subjektov s právnou formou štátny podnik.
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku k 31. decembru 2013:
414 Oceňovacie
415 Oceňovacie
rozdiely z
rozdiely z
precenenia
kapitálových
majetku a
účastín
záväzkov
Zostatok k
31.12.2012
Prírastky
Úbytky

-149 952 561,64

427 Ostatné
fondy

-79 072 761,58 3 169 608 974,04

431 Výsledok
hospodárenia

819 334,81
-8 679,51

16 860 858,98

1 976 070,77

4 036 907 464,53 -1 435 177 954,28

167 240 563,17

348 110,54

7 300 278,03

4 443 450 442,60

-303 764 438,43

Podiely iných
účtovných
jednotiek

-14 072 011 487,94 -5 132 437 526,57

13 428 686,38

presuny (+/-)
Zostatok k
31.12.2013

428 Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov

243 148,62

34 195,00

-5 132 437 526,57 5 132 437 526,57

-62 560 13,14 3 164 318 961,78

-19 610 991 992,58 -1 435 421 102,90

810 655,30

Záporné vlastné imanie bolo ovplyvnené vlastným imaním kapitoly Ministerstva financií SR, ktoré
dosiahlo záporný výsledok hospodárenia z dôvodu účtovania bežných a kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu poskytnutých ostatným subjektom verejnej správy (obciam, vyšším územným
celkom, občanom SR, podnikateľským subjektom a podobne).
Kladný výsledok hospodárenia minulých období Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR bol dosiahnutý najmä zmenou účtovania podielov a vkladov v obchodných spoločnostiach.
Tieto sa v roku 2014 preúčtovali z účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu v pasívach na
účet 428, a to v hodnote 4 511 019 000 eur.
Vlastné imanie obchodných spoločností ústrednej správy dosiahlo hodnotu 6 500 273 427,47 eur,
z toho výsledok hospodárenia minulých rokov 6 448 888 955,52 eur a výsledok hospodárenia bežného
obdobia 85 835 705,19 eur.
Výsledok hospodárenia minulých období (r. súvahy 127)
Prírastky na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov predstavujú
predovšetkým zúčtovanie účtu 353 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na
účet 428 z dôvodu zmeny metodiky účtovania podielových cenných papierov a vkladov v obchodných
spoločnostiach. Uvedená úprava predstavovala na prírastkoch 4 511 019 000 eur. Opravy výsledkov
hospodárenia minulých rokov dosiahli hodnotu 165 970 220,52 eur.
Z úbytkov na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvoria opravy
výsledkov hospodárenia minulých rokov 222 158 935,35 eur. V rámci iných zmien, ktoré
predstavovali úbytok na účte 428, vykazuje významnú hodnotu Ministerstvo financií SR
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z odúčtovania transferov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalšie zmeny
spolu v hodnote 4 090 915 912,69 eur.
Presun výsledku hospodárenia z predchádzajúceho obdobia na účet 428 bol vo výške
-5 132 437 526,57 eur.
Výsledok hospodárenia bežného obdobia (r. súvahy 128)
Výsledok hospodárenia za rok 2013 dosiahol -1 435 421 102,90 eur a oproti roku 2012 sa zlepšil
o 3 697 016 423,67 eur. Medziročne lepší výsledok hospodárenia dosiahlo Ministerstvo financií SR o
3 088 500 333,12 eur, Ministerstvo vnútra SR o 753 023 072,01 eur a Ministerstvo hospodárstva SR o
297 820 528,10 eur.
Oceňovacie rozdiely dosiahli hodnotu spolu -366 324 451,57 eur a to z precenenia majetku
a záväzkov -303 764 438,43 eur a z precenenia kapitálových účastín -62 560 013,14 eur. Na
medziročnom prírastku sa podieľalo najmä Ministerstvo financií SR (-151 087 689,87 eur).
Na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sa účtujú rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov, ocenenie majetku reálnou hodnotou a ocenenie derivátov a cenných
papierov. Ministerstvo financií SR vykazuje najvyššiu hodnotu -267 615 856,98 z dôvodu zmeny
reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov a oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov.
Medziročná zmena na účte 414 Ministerstva financií SR dosiahla -159 687 651,68 eur.
Na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa účtuje kladný alebo záporný rozdiel
medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením vecného vkladu pri jeho vložení do obchodnej
spoločnosti. Účtuje sa tu tiež zvýšenie alebo zníženie hodnoty cenného papiera a podielu pri zvyšovaní
základného imania obchodnej spoločnosti z majetku prevyšujúceho toto imanie alebo pri znižovaní
základného imania. Na účte 415 vykazuje Ministerstvo financií SR precenenie podielov v Exportnoimportnej banke SR.
Na účte 427 - Ostatné fondy sa vykazujú podiely v štátnych podnikoch, kde niektoré kapitoly ŠR
vykonávajú funkciu zakladateľa zo zákona o štátnom podniku. Tieto podiely sa vykazujú zároveň aj
na strane aktív na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok. Tieto podiely sa vykazujú od roku
2012.
Podiely iných účtovných jednotiek boli vykázané vo výške 810 655,30 eur (2012: 819 334,81 eur).

10.

Rezervy (r. súvahy 132 – 135)

Účtovné jednotky konsolidovaného celku vykázali v roku 2013 rezervy v celkovej výške
3 784 325 742,02 eur. Medziročne boli rezervy nižšie o 30 803 884,53 eur.
Zostatok
31.12.2013
7 776 641,06
2 900 630 600,61
517 211 039,90
358 707 460,45
3 784 325 742,02

Druh rezerv
Zákonné rezervy dlhodobé
Ostatné rezervy dlhodobé
Zákonné rezervy krátkodobé
Ostatné rezervy krátkodobé
Spolu
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Zostatok
31.12.2012
5 323 439,88
3 058 683 674,75
401 780 831,42
349 341 680,50
3 815 129 626,55

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ústrednej správy vytvárajú rezervy najmä na mzdy
za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, odstupné, odchodné a iné zamestnanecké
požitky. Obchodné spoločnosti vykazujú aj ďalšie rezervy z obchodného styku, napr. bonusy, skontá,
rabaty, odstránenie odpadov a obalov, náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia a ďalšie, ktoré súvisia s ich podnikateľskou činnosťou.
Najvýznamnejšie položky rezerv k 31. decembru 2013:
Druh rezerv
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Nevyfakturované dodávky a služby
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2013
545 046 499,36
106 959 753,63
33 918 964,55
22 016 429,94
3 076 384 094,54
3 784 325 742,02

Zostatok
31.12.2012
561 669 808,20
103 785 874,85
85 261 479,83
25 508 248,40
3 038 904 215,27
3 815 129 626,55

V rámci ostatných rezerv vykazuje najvyššiu hodnotu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., a to
sumu 1 089 818 660,82 eur. Ide o rezervy vytvorené na vyraďovanie a likvidáciu jadrových elektrární
A1 a V1, rezervy na likvidáciu a vyraďovanie neenergetických zariadení a rezervy na budúce
zamestnanecké požitky. Ďalej je to Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. s hodnotou
303 640 647,58 eur, ktoré predstavujú technické rezervy na poistné.
Ministerstvo financií SR vykazuje rezervy na odchodné a iné zamestnanecké požitky podľa
kolektívnych zmlúv a platnej účtovnej legislatívy pre organizácie kapitoly Ministerstva financií SR.
Rezerva je vykázaná ako ostatné dlhodobé rezervy v hodnote 889 955 708,05 eur, pričom tvorba
v roku 2013 bola vo výške 77 912 407 eur.
Ministerstvo vnútra SR vykazuje rezervy na výplatu opakovaných dávok výsluhového zabezpečenia
v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení
neskorších predpisov, a to v hodnote 557 022 137,07 eur.
Z rezerv na prebiehajúce a hroziace súdne spory vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo
hospodárstva SR, a to 179 546 574,92 eur, Ministerstvo spravodlivosti SR v sume 65 013 877,03 eur,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 36 000 000 eur, Slovenská konsolidačná,
a. s. vo výške 32 528 839,03 eur, Protimonopolný úrad SR 24 112 501,76 eur.
Prehľad o pohybe rezerv podľa druhov a doby splatnosti k 31. decembru 2013 je uvedený
v tabuľkovej prílohe tab. č. 4 Rezervy dlhodobé a tab. č. 5. Rezervy krátkodobé.

11.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. súvahy 137 – 143)

V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy na účte 358 - Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu iným subjektom vykazuje konsolidovaný celok hodnotu 60 656,49 eur a na účte 359
- Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy hodnotu 324 029 594,72 eur. Celkové
záväzky zo zúčtovacích vzťahov dosiahli k 31. decembru 2013 hodnotu 324 090 251,21 eur.
Z hodnoty účtu 359 vykazuje Ministerstvo financií SR sumu 225 962 627,13 eur ako záväzok
z podielových daní, ktoré sú príjmom subjektov územnej samosprávy.
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12.

Záväzky (r. súvahy 144 a 156)

Dlhodobé

záväzky

konsolidovaného

celku

dosiahli

hodnotu

32 117 856 443,68

eur

(2012: 29 124 608 850,57 eur). V rámci dlhodobých záväzkov sa vykazujú aj záväzky z vydaných
dlhopisov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok a ich hodnota bola 31 302 012 030,80 eur. Informácie
o záväzkoch z dlhopisov sú uvedené nižšie v samostatnom texte.
Prehľad dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2013 (bez záväzkov z dlhopisov):
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových
operácií
Záväzky z nájmu
Záväzky zo sociálneho fondu
Iné záväzky
Spolu

Zostatok
31.12.2013
401 396 967,71
275 735 793,45

Z toho nad 5
rokov
11 129 966,43
163 211 214,11

Zostatok
31.12.2012
580 922 886,92
119 054 874,33

37 497 172,84
30 654 367,19
70 560 111,69

0,00
414 082,86
26 983 043,36

68 731 034,81
29 224 585,72
64 953 731,61

815 844 412,88

201 738 306,76

862 887 113,39

Z dlhodobých záväzkov vykázaných na účte 479 v celkovej hodnote 401 396 967,71 eur vykazuje
kapitola Ministerstva financií SR hodnotu 273 199 444,65 eur, čo predstavujú najmä záväzky
z prevzatých záruk za Železnice Slovenskej republiky, obchodné spoločnosti Metro, a. s.
a Vodohospodársky podnik, a. s. Pokles dlhodobých záväzkov na účte 479 o 179 525 919,21 eur bol
spôsobený najmä preúčtovaním do krátkodobých záväzkov, ktorých splatnosť sa očakáva v roku 2014.
Záväzky z pevných termínových operácií na účte 373 dosiahli hodnotu 275 735 793,45 eur
a medziročne sa zvýšili o 156 680 919,12 eur. Na zvýšení sa podieľalo Ministerstvo financií SR
z dôvodu precenenia derivátov.
Dlhodobé záväzky z nájmu dosiahli 37 497 172,84 eur. Najväčšiu hodnotu vykazuje Železničná
spoločnosť Cargo, a. s. z obchodných vzťahov 36 825 472,02 eur a to hlavne za prenájom dopravnej
techniky. Takmer celý medziročný pokles záväzkov na účte 474 v hodnote 31 233 861,97 eur bol
spôsobený zmenou vykazovania finančného lízingu na bankový úver v Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a. s. (30 028 372,64 eur).
Na účte 379 vykazuje významnú hodnotu Krajský súd v Bratislave 32 730 524,74 eur najmä ako
záväzky z preddavkov zo súdnych konaní, nevyinkasované civilné a správe poplatky, notárske
a obchodné poplatky, ktoré sa odvádzajú v príslušných lehotách na účty Finančného riaditeľstva a sú
príjmom štátneho rozpočtu.
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Krátkodobé

záväzky

konsolidovaného

celku

dosiahli

hodnotu

3 334 200 311,38

eur

(2012: 3 409 427 333,51 eur).
Prehľad krátkodobých záväzkov k 31. decembru 2013:
Zostatok
31.12.2013

Záväzky

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 1 058 639 378,87
a vkladov
960 636 753,71
Dodávatelia
352 635 272,17
Zúčtovanie s EÚ
258 729 164,21
Ostatné záväzky
161 733 705,66
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a
157 808 027,93
zdravotného poistenia
124 294 304,49
Iné záväzky
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo
115 927 843,79
verejnej správy
105 431 813,63
Prijaté preddavky
38 364 046,92
Ostatné záväzky vyššie neuvedené
Spolu
3 334 200 311,38

z toho po lehote
splatnosti

Zostatok
31.12.2012
1 350 694 501,15

106 625 308,74

58 286 360,97

702 251 830,75
463 972 116,73
253 208 425,92
126 060 899,81
102 468 514,73

29 376 798,17
114 584,65

156 258 819,27
101 015 978,46

1 019 476,13

19 500,00
116 780 993,05
33 210,44
36 715 253,64
195 475 239,10 3 409 427 333,51

Z krátkodobých záväzkov vykazuje najvyššiu hodnotu účet 367 záväzky z upísaných nesplatených
cenných papierov a vkladov, a to 1 058 639 378,87 eur. Hodnotu vykazuje Ministerstvo financií SR
v súvislosti s obstaraním účasti v medzinárodných inštitúciách (IBRD, EIB) a v Európskom
stabilizačnom mechanizme. Medziročne sa hodnota záväzkov znížila najmä o splatenie kapitálovej
účasti v ESM (263 680 000 eur). Zníženie hodnoty účtu 043 predstavuje zároveň zvýšenie hodnoty
účtu 069, ktorého opis je uvedený v časti dlhodobého finančného majetku.
Záväzky z upísanej a nesplatenej účasti na kapitáli medzinárodných
inštitúcií

Stav
31.12.2013

Stav
31.12.2012

Účasť na kapitály Európskej investičnej banky

586 995 925,00

599 995 675,0

Účasť na kapitály Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj

339 803 453,87

355 178 826,15

Účasť na kapitály ESM

131 840 000,00

395 520 000,00

Spolu

1 058 639 378,87 1 350 694 501,15

Hodnota záväzkov voči dodávateľom na účte 321 bola 960 636 753,71 eur a oproti roku 2012 sa
zvýšila o 258 384 922,96 eur. Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov bolo čiastočne ovplyvnené
preúčtovaním krátkodobej časti dlhodobých záväzkov, napríklad Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a. s. (popis pri účte 479 Dlhodobé záväzky). Najvyššiu hodnotu vykazujú najmä obchodné
spoločnosti ako Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (174 123 757,12 eur), Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a. s. (132 657 972,58 eur), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
(71 885 515,88 eur), Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (64 581 376,23 eur).
Na účte 371 sú vykázané prijaté prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) vo výške
352 635 272,17 eur (2012: 463 972 116,73 eur), z čoho Ministerstvo financií SR vykazuje sumu
159 605 552,13 eur (za prostriedky fondov EÚ), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sumu 143 449 127,87 eur, Úrad vlády SR 18 609 591,21 eur a Ministerstvo vnútra SR
13 245 865,68 eur. Ide o záväzky z projektov financovaných z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu.
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Z ostatných krátkodobých záväzkov na účtoch 325 a 479 vykazuje najvyššiu hodnotu Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. záväzky zo zúčtovania poistného, a to 118 945 707,57 eur a Slovenská pošta,
a. s. sumu 61 007 631,06 eur z dodávateľsko-odberateľských vzťahov (poštové služby, predplatné a
podobne).
Z iných záväzkov na účte 379 vykazuje Ministerstvo financií SR hodnotu 56 092 746,82 eur,
Ministerstvo vnútra SR 20 476 297,22 eur. Pri spomenutých ústredných orgánoch štátnej správy ide
napríklad o záväzky platobných jednotiek zo schválených žiadostí, záväzky z prijatých prostriedkov
na depozitné účty, záväzky v rámci sociálneho zabezpečenia policajtov (Ministerstvo vnútra SR) a
podobne.
Prehľad o lehote splatnosti záväzkov je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 6 Záväzky podľa doby
splatnosti.

Vydané dlhopisy dlhodobé a krátkodobé (r. súvahy 155 a 181)
Záväzky z dlhových cenných papierov sú vykázané v konsolidovanej hodnote 34 907 746 087,80 eur
(2012: 33 423 570 203,34 eur) z toho dlhodobé 31 302 012 030,80 eur (2012: 28 261 721 737,18 eur)
a krátkodobé 3 605 734 057 eur (2012: 5 161 848 466,16 eur).
Štátne dlhové cenné papiere emituje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v mene a na účet
Ministerstva financií SR v súlade s platnou legislatívou a objem nesplatených dlhopisov vykázaných
v konsolidovanej závierke predstavuje dlh ústrednej správy.
Ako krátkodobé dlhové cenné papiere sa vykazujú Štátne pokladničné poukážky (ŠPP) a zostatková
časť dlhopisov, ktorých doba splatnosti je kratšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému je zostavená
účtovná závierka.
Hodnota ŠPP dosiahla 11 500 000 eur a krátkodobých dlhopisov 3 594 234 057 eur (2012: ŠPP
1 316 000 000 eur, štátne dlhopisy 3 845 848 466,16 eur).
Prehľad dlhopisov podľa splatnosti k 31. decembru 2013:
nad 5 rokov
Emitované dlhopisy

2 372 775 025,13

od 1 do 5 rokov

2 372 775 025,13

spolu

25 515 985 708,85 7 007 485 353,82

34 896 246 087,80

11 500 000,00

11 500 000,00

25 515 985 708,85 7 018 985 353,82

34 907 746 087,80

Štátne pokladničné poukážky
Spolu

do 1 roka

Vydané dlhopisy dlhodobé sú vykazované s nasledovnou dobou splatnosti a úrokovou sadzbou:
- so splatnosťou od roku 2029 do roku 2033 sú účtované úrokovou sadzbou od 3,375 % do 4,3 %,
- so splatnosťou od roku 2020 do roku 2026 sú účtované úrokovou sadzbou od 2,75 % do 4,5 % a
variabilnou úrokovou sadzbou,
- so splatnosťou od roku 2015 do roku 2019 sú účtované úrokovou sadzbou od 0,99 % do 4,625 %
a variabilnou úrokovou sadzbou,
- splatné v roku 2014 sú účtované úrokovou sadzbou od 0,00 do 4,9 %.
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13.

Bankové úvery a ostatné krátkodobé finančné výpomoci (r. súvahy 179 - 184)

Celková

suma

bankových

úverov

a ostatných

krátkodobých

finančných

výpomocí

bola

2 497 098 118,99 eur. Oproti roku 2012 sa hodnota týchto záväzkov zvýšila o 301 877 710,89 eur.
Prehľad dlhodobých bankových úverov k 31. decembru 2013:
Bankový úver

Zostatok 31.12.2013

Investičný
Prevádzkový
Nešpecifikovaný
Spolu

Zostatok 31.12.2012

2 053 766 154,27
153 983 144,00
2 207 749 298,27

1 793 813 432,07
151 935 000,00
1 945 748 432,07

V rámci dlhodobých úverov (investičné) vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo financií SR, a to
1 609 083 643,76 eur (2012: 1 307 870 011,13 eur) z úverov od zahraničných finančných inštitúcií,
ako sú Európska investičná banka, Rozvojová banka Rady Európy, Medzinárodná banka pre obnovu
a rozvoj a Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu.
Finančná inštitúcia

Stav 31.12.2013

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Rozvojová banka Rady Európy
Európska investičná banka
Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu
Spolu

Stav 31.12.2012

57 252 348,56
96 674,70

83 066 725,59
1 096 803,40

1 507 275 516,18
44 459 104,32
1 609 083 643,76

1 161 821 896,68
61 884 585,46
1 307 870 011,13

Najväčšiu položku tvorí úver od Európskej investičnej banky prijatý na základe Dohody o financovaní
medzi Európskou investičnou bankou a Ministerstvom financií SR – Rámcový úver na financovanie
prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013.
Z týchto prostriedkov sa spolufinancujú jednotlivé operačné programy z oblasti dopravy,
infraštruktúry, životného prostredia, informatizácie spoločnosti a podobne. V roku 2013 bola prijatá
posledná tranža úveru od EIB vo výške 350 000 000 eur. Ostatné úvery boli priebežne splácané.
Významnú sumu úverov vykazujú obchodné spoločnosti, Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
334 594 702,28 eur, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 126 927 500,39 eur, Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. 28 569 600 eur.
Prehľad bežných bankových úverov k 31. decembru 2013:
Zostatok
31.12.2013

Bankový úver
Kontokorentný
Prevádzkový
Nešpecifikovaný
Spolu
Krátkodobá časť dlhodobých bankových úverov
Spolu

124 024 591,62
77 415 145,08
3 815,04
201 443 551,74
87 905 268,98
289 348 820,72

Zostatok
31.12.2012
96 086 909,22
74 520 558,92
43 443,97
170 650 912,11
78 821 063,92
249 471 976,03

Takmer celú hodnotu bežných úverov (kontokorent a prevádzkový) vykazujú spoločnosti Železničná
spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo, a. s.
Prehľad o bankových úveroch je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 7 Bankové úvery.
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14.

Časové rozlíšenie na strane pasív (r. súvahy 186 a 187)

V rámci časového rozlíšenia pasív sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období.
Výdavky budúcich období (r. súvahy 186)
Výdavky budúcich období dosiahli hodnotu 14 670 132,70 eur a medziročne boli vyššie
o 6 014 060,72 eur.
Zostatok
31.12.2013
59 445,60
14 610 687,10
14 670 132,70

Výdavky
Nájomné
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2012
417 647,39
8 238 424,59
8 656 071,98

Výnosy budúcich období (r. súvahy 187):
Výnosy budúcich období dosiahli hodnotu 1 887 725 814,03 eur a medziročne boli vyššie
o 6 380 572,80 eur.
Zostatok
31.12.2013
1 227 116 353,11
15 907 014,03
19 757 410,87
19 879,34
871,25
1 039,24
624 923 246,19
1 887 725 814,03

Výnosy
Transfery
Predplatné
Nájomné
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami
Výnosy z budúceho odvodu príjmov
Zaplatené paušály
Ostatné
Spolu

Zostatok
31.12.2012
1 230 229 896,80
13 674 432,97
3 844 460,57
25 359,94
14 113 084,0
1 078,15
619 456 928,80
1 881 345 241,23

Ako transfery vo výnosoch budúcich období sú vykazované prijaté kapitálové a bežné nespotrebované
transfery prijaté od subjektov mimo konsolidovaného celku (podnikateľských subjektov, ostatných
subjektov verejnej správy, zahraničných subjektov).
V rámci transferov vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR za PPP projekt rýchlostnej cesty R1 v hodnote 970 993 605,57 eur.
V rámci ostatných výnosov budúcich období sa vykazujú napríklad časovo rozlíšené úroky a výnosy
z tržieb za poskytnuté služby.
Najvýznamnejšie zostatky výnosov budúcich období vykazujú účtovné jednotky Ministerstvo financií
SR 241 857 655,78 eur ako prémiu z predaných cenných papierov, Ministerstvo vnútra SR
(146 250 861,91 eur) z prijatých grantov a zabaveného majetku, Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR (96 819 737,30 eur) ako obstaraný, ale nezaradený majetok do používania súvisiaci
s Cyklotrónovým centrom, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (86 692 747,26 eur)
z dôvodu prijatých grantov od banky EBOR na rekonštrukciu elektrickej siete, Telekomunikačný úrad
SR za príjem z predaja licencií (84 162 706 eur) a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
(67 810 571,99 eur) z prijatých hotovostných dotácií od Národného jadrového fondu.
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15.

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (r. súvahy 188)

V riadku 188 súvahy je vykázaný zostatok vo výške 2 580 796 178,17 eur, čo predstavujú uložené
finančné prostriedky klientov Štátnej pokladnice mimo konsolidovaného celku ústrednej správy.
Štátna pokladnica účtuje tieto uložené finančné prostriedky v účtovej skupine 20 na strane pasív.
K 31. decembru 2012 predstavoval zostatok na tomto účte sumu 2 364 326 906,08 eur.

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

1.

Náklady

Celkové náklady konsolidovaného celku dosiahli v roku 2013 sumu 25 165 958 212,67 eur
(2012: 27 057 858 962,79 eur). Medziročne sa znížili o 1 891 900 750,12 eur. Na poklese nákladov sa
podieľali hlavne transfery, a to o 1 890 349 188,96 eur a tvorba rezervy a opravných položiek
o 1 041 834 729,87 eur. Ostatné prevádzkové náklady ako aj finančné náklady boli medziročne vyššie
spolu o 1 051 306 158,11 eur. Náklady z podnikateľskej činnosti vykazujú najmä obchodné
spoločnosti a príspevkové organizácie v konsolidovanom celku. V rámci konsolidovaného celku sa
nevykazujú náklady na daň z príjmov na účte 591, nakoľko boli predmetom eliminácií.
Prehľad nákladov podľa druhu činnosti k 31. decembru 2013:
Náklady

2013
hlavná

Prevádzkové
Finančné
Mimoriadne
Transfery
Spolu

9 213 414 259,11
1 630 443 036,66
470 237,81
6 985 662 961,58
17 829 990 495,16

podnikateľská

2012
Spolu

Spolu

7 289 731 122,40 16 503 145 381,51 16 690 944 347,38
45 363 102,91
1 675 806 139,57 1 488 772 083,82
842,95
471 080,76
1 257 731,80
872 649,25
6 986 535 610,83 8 876 884 799,79
7 335 967 717,51

25 165 958 212,67 27 057 858 962,79

Prevádzkové náklady konsolidovaného celku
Z prevádzkových nákladov tvoria najvýznamnejšiu položku odpisy, opravné položky a rezervy.
Odpisy k dlhodobému hmotnému a dlhodobému nehmotnému majetku sa tvoria z dôvodu jeho
trvalého morálneho, ale najmä fyzického opotrebenia.
Spotrebované nákupy a služby (r. výkazu ziskov a strát č. 002 - 010)
Zo spotrebovaných nákupov dosiahla spotreba materiálu najvyššiu hodnotu, a to 719 740 733,45 eur.
Rozhodujúcou mierou sa na spotrebe materiálu podieľali nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo
výške 360 237 652,78 eur. Ďalej kapitoly štátneho rozpočtu (s výnimkou zdravotníckych zariadení)
Ministerstvo obrany SR vykázala spotrebu materiálu v hodnote 102 800 386,62 eur, Ministerstvo
dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby SR 81 066 547,48 eur a Ministerstvo vnútra SR
67 185 969,08 eur.
Náklady na predané zásoby dosiahli 638 141 419,90 eur pričom prírastok oproti roku 2012 v hodnote
305 712 121,57 eur bol spôsobený najmä predajom zásob v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv
SR za účelom vytvorenia spoločnosti pre spravovanie zásob ropy. Kapitola dosiahla celkový
44

medziročný nárast nákladov na predané zásoby 367 594 356,95 eur. Úbytok zaznamenala Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. o 64 314 546,23 eur.
V rámci nákladov na služby sú najvyššie náklady u Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
1 908 018 833,46 a to hlavne na zdravotnú starostlivosť, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy,
a. s. v sume 304 185 799,48 eur na nákup podporných služieb potrebných na poskytovanie
systémových služieb, na prevádzkovanie elektrizačnej sústavy a podobne.
Na opravy a udržiavanie majetku boli vynaložené celkové náklady v hodnote 292 878 183,49 eur.
Prehľad nákladov na služby na účte 518 je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 8.
Osobné náklady (r. výkazu ziskov a strát č. 012 -016)
Osobné náklady dosiahli medziročne nárast o 89 035 972,17 eur, z toho hlavne mzdové náklady na
účte 521 o 52 902 321,58 a zákonné sociálne poistenie o 41 828 737,04 eur.
Najvyššie mzdové náklady na účte 521 vykázalo Ministerstvo vnútra 452 605 540,55 eur,
Ministerstvo obrany SR 242 614 058,54 eur, Finančné riaditeľstvo SR 113 083 904,38 eur, Slovenská
pošta, a. s. 106 139 875,52 eur. Výšku nákladov ovplyvňuje najmä počet zamestnancov
v organizáciách, pričom uvedené štyri subjekty patria k organizáciám s najvyšším počtom
zamestnancov. Ďalej sú to železničné spoločnosti, rozpočtové a príspevkové organizácie ústrednej
správy (krajské riaditeľstvá policajného zboru, nemocnice, ministerstvá). Najvyšší nárast mzdových
nákladov o 353 224 087,04 eur zaznamenalo práve Ministerstvo vnútra SR z dôvodu reformy
organizácie ústrednej správy, ktoré od 1.1.2013 financuje aj časť oblasti školstva a od 1.10.2013
agendu bývalých špecializovaných obvodných úradov a správ katastra.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. výkazu ziskov a strát č. 022 -028)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť dosiahli hodnotu 2 946 696 947,60 eur a v porovnaní
s rokom 2012 sú vyššie o 298 738 899,30 eur. Na zvýšení nákladov sa podieľali najmä Jadrová
a vyraďovacia spoločnosť, a. s. o 97 080 520,81 eur, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR o 48 833 347,45 eur, Ministerstvo financií SR o 18 160 967,14 eur najmä ako výdavky na
informačné systémy a systémové nezrovnalosti v rámci štrukturálnych fondov, a kapitola Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR o 19 992 241,39 eur z poskytnutých príspevkov.
V rámci prevádzkových nákladov na účte 548 sa vykazujú najmä náklady na poskytovanie príspevkov
a dotácií z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 255 054 723,25 eur). Tipos,
a. s.

vykazuje

náklady na

správne

poplatky

za

udelené licencie na

okamžité

lotérie

(276 078 158,96 eur), Ministerstvo vnútra SR spolu s Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia
pod kapitolou Ministerstva obrany SR vykazujú náklady na úhradu dávok čerpaných z osobitného účtu
sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov 313 711 702,85 eur.
Odpis pohľadávok na účte 546 dosiahol hodnotu 462 633 962,69 eur a medziročne sa znížili
o 27 442 216,87 eur. Na odpise pohľadávok sa v rozhodujúcej miere podieľa Ministerstvo financií SR
hodnotou 285 810 788,35 (2012: 201 257 391,32 eur), pričom išlo o odpis nedobytných finančných
výpomocí a daňových a colných pohľadávok.
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Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vykázala náklady na odpis pohľadávok vo výške
117 401 570,70 eur z dôvodu nedobytných pohľadávok. Časť pohľadávok bola postúpená a k týmto
nákladom boli priradené výnosy vo výške 109 286 043,71 eur.
Prehľad ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na účte 548 je uvedený v tabuľkovej prílohe
tab. č. 9.
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 032 - 035)
Náklady

na

tvorbu

opravných

položiek

a rezerv

dosiahli

sumu

3 796 480 099,46

eur

(2012: 4 838 314 829,33 eur), z čoho tvorba opravných položiek predstavovala 664 761 239,29 eur
a tvorba rezerv 3 131 718 860,17 eur.
Zo subjektov konsolidovaného celku vykazuje najvyššiu hodnotu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.
s. tvorbu rezerv v hodnote 2 533 113 132, 58 eur. Súvisí to s tvorbou technických rezerv na poistné
a úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtových organizácií vykazuje najvyššiu
tvorbu rezerv Ministerstvo hospodárstva SR 179 930 826,09 eur na súdne spory, ďalej Ministerstvo
financií SR 80 606 788,93 eur, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
51 016 416,23 eur.
Náklady na tvorbu opravných položiek sú najvýznamnejšie v kapitole Ministerstva financií SR v sume
497 945 991,41 eur, ktoré boli tvorené k pohľadávkam po splatnosti a Správa štátnych hmotných
rezerv SR vytvorila opravné položky v hodnote 45 703 511,69 eur k nesplateným pohľadávkam.
Finančné náklady (r. výkazu ziskov a strát 041 - 049)
Finančné

náklady

dosiahli

hodnotu

1 654 248 470,47

eur

a medziročne

boli

vyššie

o 165 476 386,65 eur. Najvýraznejší nárast nákladov bol zaznamenaný na účte 562 Úroky
o 137 822 572,64 eur a 563 Kurzové straty o 29 708 089,82 eur.
Úroky tvoria takmer celú hodnotu finančných nákladov, a to 1 526 540 481,38 eur. V rámci nich sú
zaznamenané úroky zo štátnych dlhových cenných papierov, ktorých emitentom je Ministerstvo
financií

SR

a úverov

v správe

Ministerstva

financií

SR.

Hodnota

úrokov

dosiahla

1 471 200 578,62 eur. Nákladové úroky vykazuje aj Štátna pokladnica, ktorá úročí bankové účty
organizáciám verejnej správy mimo konsolidovaného celku ústrednej správy. Úhrnom tieto náklady
Štátnej pokladnice dosiahli hodnotu 38 645 410,38 eur.
Na celkových kurzových nákladoch sa podieľali najmä Ministerstvo financií SR sumou
52 828 056,81 eur a Štátna pokladnica 8 967 027,01 eur.
Ostatné finančné náklady ako poistenie, bankové poplatky a ostatné finančné náklady dosiahli hodnotu
40 449 192,56 eur.
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek
dosiahol 4 101 683,50 eur.
Prehľad ostatných finančných nákladov na účte 568 je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 10.
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Náklady na transfery (r. výkazu ziskov a strát 056 – 064)
Náklady na transfery tvoria poskytnuté bežné transfery a zúčtovanie kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu do nákladov bežného obdobia. Celková hodnota nákladov na transfery sa
medziročne znížila o 1 890 349 188,96 eur, a to najmä o transfery poskytované ostatným subjektom
verejnej správy.
Na účtoch 581, 582 a 583 je oprávnené účtovať o nákladoch len Ministerstvo financií SR. Na účte 582
sa vykazujú náklady na transfery ostatným subjektom verejnej správy v hodnote 1 299 793 159,29 eur
a na účte 583 náklady na transfery ostatným subjektom mimo verejnej správy v sume
4 361 418 676,40 eur.
Ostatné transfery dosiahli hodnotu 1 325 323 775,14 eur a predstavujú najmä spolufinancovanie
projektov EÚ a ostatné transfery.

2.

Výnosy

Celkové výnosy konsolidovaného celku dosiahli v roku 2013 sumu 23 730 528 430,26 eur
(2012: 21 925 409 970,01 eur). Medziročne sa zvýšili o 1 805 118 460,25 eur najmä z dôvodu vyšších
výnosov z daní a poplatkov o 952 888 146,57 eur, tržieb za vlastné výkony o 484 614 622,65 eur,
ostatných výnosov o 231 994 942,29 eur, finančných výnosov o 115 389 477,81 eur a ostatných
výnosov z prevádzkovej činnosti o 218 486 608,60 eur. Nižšie boli len výnosy zo zúčtovania rezerv
a opravných položiek, medziročne o 56 353 106,12 eur.
Náklady z podnikateľskej činnosti vykazujú najmä obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie
v konsolidovanom celku.
Prehľad výnosov podľa druhu činnosti k 31. decembru 2013:
Výnosy

2013

Prevádzkové
Finančné
Mimoriadne
Transfery
Spolu

2012

hlavná

podnikateľská

12 789 938 702,29
1 086 889 771,77
4 162 338,45
2 336 195 642,30
16 217 186 454,81

7 497 751 540,55
15 587 361,45
3 073,45
7 513 341 975,45

Spolu

Spolu

20 287 690 242,84 18 709 380 715,66
1 102 477 133,22
965 737 777,73
4 165 411,90
2 196 670,14
2 336 195 642,30 2 248 094 806,48
23 730 528 430,26 21 925 409 970,01

Prevádzkové výnosy konsolidovaného celku
Tržby za tovar a služby (r. výkazu ziskov a strát 067 -069)
Tržby

z predaja

služieb

na

účte

602

dosiahli

hodnotu

4 733 676 537,59

eur

(2012:

4 606 347 635,08 eur). Medziročne sú vyššie o 127 328 902,51 eur. Ide najmä o služby poskytované
obchodnými spoločnosťami štátu v konsolidovanom celku ako napríklad Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s. (2 436 406 071,53 eur najmä ako poistné od poistencov), Slovenská prenosová
elektrizačná sústava, a. s. (511 100 388,17 eur), Tipos, a. s. (371 547 138,31 eur), Železničná
spoločnosť Cargo, a. s. (297 447 159 eur) a Slovenská pošta, a. s. (259 312 256,12 eur). Zvýšenie
výnosov bolo najmä vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. a to o 77 164 865,69 eur.
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Tržby z predaja tovaru boli ovplyvnené najmä predajom zásob v Správe štátnych hmotných rezerv SR.
Celková hodnota tržieb bola medziročne vyššia o 365 104 383,28 eur, z toho v uvedenej organizácii
dosiahli výnosy viac o 427 228 347,06 eur. Pokles zaznamenala Slovenská prenosová elektrizačná
sústava, a. s. o 62 008 038,76 eur.
Daňové a colné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 081 – 083)
Daňové výnosy boli medziročne vyššie o 871 160 215,66 eur a výnosy z poplatkov vyššie
o 81 727 930,91 eur. Výnosy z DPH boli medziročne vyššie o 651 052 631,92 eur a výnosy z dane
z príjmov právnických osôb boli vyššie o 162 417 713,24 eur. Z poplatkov boli vyššie výnosy
vykázané za vypúšťanie odpadových vôd o 49 290 927,90 eur a správne poplatky boli vyššie
o 41 614 774,66 eur.
Celkové výnosy z dane z príjmov fyzických osôb boli znížené o podiel prislúchajúci subjektom
územnej samosprávy na tejto dani podľa príslušne platnej legislatívy2. O daňových výnosoch sa účtuje
v účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií SR. V rámci daňových výnosov sa vykazujú aj
výnosy

z

osobitného

odvodu

z podnikania

v regulovaných

odvetviach3,

a to

v hodnote

97 331 874,76 eur.
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 084 – 090)
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti na účte 648 dosiahli hodnotu 998 391 716,13 eur. Na ich
medziročnom zvýšení o 231 994 942,29 eur sa podieľali najmä Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
a. s. (103 395 870,74 eur) v súvislosti s účtovaním rezerv na vyraďovanie energetických
a neenergetických zariadení, ďalej Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (68 385 926,15 eur)
z titulu nároku zo zmluvy so Železnicami SR o kompenzácii finančných dopadov za rok 2010 pre
nákladných železničných dopravcov vyplývajúcej zo zavedenia nových pravidiel regulácie úhrad za
prístup k železničnej infraštruktúre. Výnosy vo výške 63 046 420,97 eur vykazuje Ministerstvo
hospodárstva SR z prijatých platieb od elektrárenských spoločností, ktoré sú použité v súlade
s koncepciou postupného vyraďovania JE A1.
Prehľad ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 11.
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 093 - 096)
Zúčtovanie prevádzkových rezerv tvorilo 3 190 981 820,76 eur a zúčtovanie opravných položiek
169 094 472,88 eur. V zúčtovaní zákonných rezerv vykazovala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
najvyššiu sumu z konsolidovaného celku, a to 2 528 221 432,09 eur. Ide o zúčtovanie rezerv
tvorených na poistné. V rámci ostatných rezerv došlo k rozpusteniu rezerv Ministerstva hospodárstva
SR v plnej výške 248 307 930,78 eur a tvorbe rezerv v novej výške, čo ovplyvňuje medziročné
porovnanie ostatných rezerv. Ministerstvo vnútra SR rozpustilo rezervy o 59 929 846,11 eur viac

2
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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oproti roku 2012 z dôvodu rozpustenia rezerv na výplatu opakovaných dávok výsluhového
zabezpečenia.
V rámci zúčtovania opravných položiek vykazuje Správa štátnych hmotných rezerv SR najvyššiu
hodnotu 73 127 496,61 eur a Ministerstvo financií SR sumu 18 225 525,20 eur, najmä zrušenie
opravných položiek k odpísaným pohľadávkam a zrušenie vytvorených opravných položiek z dôvodu
prehodnotenia opodstatnenosti ich tvorby.
Finančné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 102 - 110)
Finančné výnosy tvoria najmä výnosy z finančného majetku vo forme dividend a podielov
v konsolidovanej hodnote 458 701 340,75 eur (2012: 537 345 672,44 eur). Takmer celú hodnotu
vykazuje Ministerstvo financií SR (453 034 502,83 eur, 2012: 535 863 600 eur). Ide najmä
o dividendy z Fondu národného majetku SR v zmysle článku 2 bod 2.1. Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Fondom národného majetku SR a Ministerstvom financií
SR. Dividendy prijaté od obchodných spoločností kapitol ŠR boli eliminované v rámci celku
príslušnej kapitoly ŠR.
Výnosové úroky dosiahli hodnotu 205 502 389,30 eur a vykázalo ich najmä Ministerstvo financií SR
(173 385 576,60 eur) z transakcií na finančnom trhu (depozitá v komerčných bankách a podobne), a
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (19 578 461,67 eur).
Kurzové zisky vykázala najmä kapitola Ministerstva financií SR v hodnote 181 952 275,11 eur
z obchodov

na

finančnom

trhu,

vládnych

pohľadávok

voči

zahraničiu,

vkladov

štátu

v medzinárodných inštitúciách, úložiek v komerčných bankách v cudzej mene, úrokov zo SWAP-ov,
štátnych dlhopisov emitovaných v cudzej mene a záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.
V rámci ostatných finančných výnosov vykazuje Ministerstvo financií SR osobitný odvod vybraných
finančných inštitúcií4 vo výške 194 270 870,53 eur.
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na kladnom výsledku hospodárenia pridružených účtovných
jednotiek dosiahol hodnotu 16 860 683,60 eur.
Výnosy z transferov (r. výkazu ziskov a strát 117 - 125)
Výnosy z transferov tvoria takmer celú hodnotu prostriedky z rozpočtu EÚ na spolufinancovanie
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ako aj prostriedky v rámci finančného mechanizmu krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu. Použitie týchto prostriedkov sa účtuje do výnosov v súvislosti s ich poskytnutím najmä
cez platobné jednotky (štrukturálne fondy a Kohézny fond) v rozdelení na výnosy z bežných
a kapitálových transferov na účtoch 685 a 686 výkazu ziskov a strát. Na účte 685 – Výnosy z bežných
transferov od Európskej únie vykazuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
sumu 580 987 575,99 eur, Pôdohospodárska platobná jednotka vykazuje sumu 509 821 832,97 eur,
Ministerstvo životného prostredia SR vykazuje hodnotu 245 730 001,48 eur, Ministerstvo školstva,

4

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
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vedy, výskumu a športu SR vykazuje hodnotu 236 170 560,33 eur, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vykazuje sumu 203 951 518,06 eur a ďalšie ministerstvá spolu 395 292 810 eur.

3.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku ústrednej správy dosiahol za rok 2013 hodnotu
-1 435 429 782,41 eur, z toho na podiely iných účtovných jednotiek pripadá -8 679,51 eur. Náklady na
daň z príjmov boli v rámci konsolidácie eliminované, preto sa výsledok hospodárenia za bežné
obdobie roku 2013 pred zdanením rovná výsledku hospodárenia po zdanení.
Záporný výsledok hospodárenia je oproti roku 2012 nižší o 3 697 019 210,37 eur.
2013
Druh činnosti
Prevádzkové
Finančné
Mimoriadne
Transfery
Spolu

Výnosy
20 287 690 242,84
1 102 477 133,22
4 165 411,90
2 336 195 642,30
23 730 528 430,26

Náklady
16 503 145 381,51
1 675 806 139,57
471 080,76
6 986 535 610,83
25 165 958 212,67
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2012
Výsledok
3 784 544 861,33
-573 329 006,35
3 694 331,14
-4 650 339 968,53
-1 435 429 782,41

Výsledok
1 968 960 586,49
-523 034 306,09
50 414 720,13
-6 628 789 993,31
-5 132 448 992,78

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Účtovné jednotky konsolidovaného celku ústrednej správy vykázali nasledovné informácie o iných
aktívach a iných pasívach k 31. decembru 2013. Údaje sú agregované na základe informácií
z konsolidovaných účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok jednotlivých správcov
kapitol štátneho rozpočtu.
Iné pasíva:
Slovenská republika sa ako členský štát EFSF (tzv. euroval 1) zaviazal poskytovať EFSF záruky za
dlhové finančné inštrumenty vydávané EFSF v prípade žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú
podporu. V zmysle platnej a účinnej legislatívy (§ 5 zákona č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych
zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa Slovenská
republika musí podieľať na celkovej výške záruk podielom 7,72 mld. 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.
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. EMS bol založený ako
medzivládna organizácia založená na základe medzivládnej zmluvy (Zmluva, ktorou sa zriaďuje EMS
nadobudla platnosť 27. septembra 2012 a EMS oficiálne vznikol 8. októbra 2012, kedy sa uskutočnilo
inauguračné stretnutie všetkých členských štátov mechanizmu). 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. Slovenská republika musí svoj podiel vo výške 659 200 000 eur
splatiť v piatich rovnakých splátkach, pričom prvé dve splátky spolu v sume 263 680 000 eur boli
uhradené 12. októbra 2012. Ďalšie dve splátky v roku 2013 boli uhradené 30. apríla a 31. októbra
spolu vo výške 263 680 000 eur. Posledná splátka je očakávaná v roku 2014, v hodnote 131 840 000
eur. Tento záväzok je vykázaný v súvahe na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných
papierov a vkladov.
Podmienené záväzky vyplývajúce z kapitálu splatného na vyzvanie súvisia aj s členstvom SR vo
viacerých medzinárodných finančných inštitúciách:
Prehľad najvýznamnejších podmienených záväzkov Ministerstva financií SR

31.12.2013

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM)

5 109 000 000

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF)
Členstvo v Európskej banke pre obnovu a rozvoj

2 188 070 000
101 359 000

Členstvo v Rozvojovej banke rady Európy

16 853 000

Členstvo v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu

11 526 478

Členstvo v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky

2 485 293,31
47 612 521,50

Členstvo v Medzinárodnej investičnej banke

7 476 906 292,81

Spolu
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Súdne spory
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR eviduje prípadné záväzky
z existujúcich súdnych sporov, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Voči Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. v prvom rade a v druhom rade voči Železničnej
spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. ako právnym nástupcom spoločnosti ŽSR a Železničnej spoločnosti,
a. s. je vedený súdny spor na Okresnom súde Bratislava III. o náhrade škody vo výške 82 776 tis. eur s
príslušenstvom spoločne a nerozdielne. Navrhovateľ LANCILLON Limited, (právny predchodca
spoločnosť Martinská mechatronická, a. s.) svoj žalobný nárok odôvodňuje porušením povinností
vyplývajúcich zo „Zmluvy o stavbe prototypu rušňa radu 755, Zmluvy o dielo na skúškach prototypu
rušňa radu 755 a Zmluvy o dielo č. 1/98-755 na stavbu dvoch kusov prototypu rušňa radu 755v
overovacej sérii“. Navrhovateľ nárok na náhradu škody odvodzuje od údajne zo strany ŽSR
zmarených prototypových skúšok a následného nesplnenia údajného záväzku kúpiť od navrhovateľa
98 ks sériovo vyrábaných rušňov rady 755.
Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na základe vypracovanej právnej analýzy
predpokladá, že žaloba je neodôvodnená, pretože dodávateľ (navrhovateľ) nedodržal zmluvné
povinnosti z jednotlivých zmlúv.
Na Okresnom súde Martin je vedené konanie žalobcu ZSSK proti žalovanému ŽOS Vrútky a.s.
Predmetom súdneho sporu je nárok ZSSK na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
2 363 889 eur s príslušenstvom, ako porušenie kúpnej zmluvy na dodanie motorových jednotiek.
Dodanie neprebehlo podľa časového harmonogramu plnenia, preto si uplatňuje zmluvnú pokutu.
Spoločnosť ČD CARGO, a.s. zažalovala Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. o zaplatenie
sumy 1 508 tis. eur z dôvodu nezaplatenej DPH súvisiacej s používaním jej vozňov pri medzinárodnej
preprave v období od mája 2007 do mája 2008. Dňa 30. júna 2009 bol spoločnosti doručený platobný
rozkaz na zaplatenie nárokovanej čiastky. Voči platobnému rozkazu podala spoločnosť v zákonnej
lehote odpor, na základe ktorého príslušný súd zrušil platobný rozkaz. Vzhľadom na relevantnú
legislatívu SR, obchodnú prax okolitých štátov a medzinárodné zmluvy, nie je možné právne
kvalifikovať používanie vozňov v medzinárodnej preprave ako nájom a z toho dôvodu uplatňovať
DPH. Vedenie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. je presvedčené, aj na základe analýzy jej
právnych poradcov, že pravdepodobnosť úspechu ČD CARGO v súdnom spore je minimálna, nebola
vytvorená žiadna rezerva v tejto účtovnej závierke.
V roku 2012 a 2011 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. realizovala ozdravné opatrenia na
základe vládou SR schváleného programu revitalizácie železničného sektora. Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s. aj v roku 2013 pokračovala v opatreniach, ktoré majú viesť k oddlženiu
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. a dosiahnutiu vyrovnaného hospodárenia.
Ministerstvo kultúry SR má prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich súdnych sporov, ktoré sa
nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe v celkovej odhadovanej hodnote
4 389 tis. eur. Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je
účastníkom súdneho sporu, v ktorom bola priznaná náhrada škody, ktorá má byť uhradená
podriadenou organizáciou, avšak súd nerozhodol o finálnej výške tejto náhrady. Hodnota
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požadovaného odškodnenia poškodenou stranou je 7 633 tis. eur. Podriadená organizácie neodhadla
výšku rezervy v súvislosti s úhradou tohto odškodnenia. Celkové súdny spory organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR boli vykázané vo výške 7 917 tis. eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich
súdnych sporov, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe v celkovej
odhadovanej hodnote 15 571 tis. eur.
Ministerstvo vnútra SR má v rámci rozpočtových a príspevkových organizácií Ministerstva vnútra
SR evidovaných 75 pasívnych súdnych sporov s individuálnou hranicou významnosti nad 200 000 eur
a 2 aktívne súdne spory s rovnakou hranicou významnosti. V prevažnej miere je predmetom súdnych
sporov náhrada škody a nemajetkovej ujmy. Väčšina prípadov je v štádiu prvostupňového konania.
Ministerstvo zdravotníctva SR a všetky jeho podriadené organizácie má množstvo súdnych sporov,
pričom k tým najvýznamnejším a sporným tvoria jednotlivé podriadené organizácie aj rezervy
v účtovníctve. Z tohto dôvodu by rozdiel medzi zaúčtovanými rezervami a potenciálnym rizikom
prehratia súdneho sporu nemal byť významný. Odhadovaná výška súdnych sporov, ktoré bolo možné
vyčísliť je úhrnom 10 378 tis. eur.
Ministerstvo životného prostredia SR je žalované vo viacerých súdnych sporoch. Okrem súdnych
sporov, ku ktorým ministerstvo tvorilo rezervy na prípadné straty, eviduje aj súdne spory vo výške
6 814 110 eur, ktoré sú v štádiu súdneho konania a ich konečný výsledok je neistý. Preto sa v týchto
účtovných výkazoch nevytvorili k týmto súdnym sporom žiadne rezervy na prípadné straty.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich
súdnych sporov, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe v celkovej
odhadovanej hodnote 12 686 tis. eur.
Ministerstvo spravodlivosti SR má prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich súdnych sporov bez
vyčíslenia hodnoty.
Úrad vlády SR vedie 26 súdnych sporov, z ktorých je v 5 prípadoch na strane žalujúceho a v 21
prípadoch na strane žalovaného v hodnote 21 379 888,32 €. Nakoľko nie je možné s istotou
odhadnúť výsledok súdnych sporov, bola vytvorená rezerva vo výške 5% z uvedenej hodnoty v čiastke
1 068 994,00 €.
Národná rada SR eviduje prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich súdnych sporov vo výške
724 736 tis. eur. Ide najmä žaloby na náhradu škody spôsobenú legislatívnou činnosťou NR SR.
Ministerstvo financií SR bolo účastníkom celkovo 3 528 súdnych a iných sporov v celkovej sume
1 217 602 986,10 eur. Z toho 3 444 pasívnych súdnych konaní v celkovej sume 823 466 615,50 eur
a 34 aktívnych súdnych konaní v sume 5 043 184,30 eur.
Aktívnych exekučných konaní 12 v sume 8 137 617,75 eur, aktívnych konkurzných konaní 23 v sume
380 927 924,94 eur. Ministerstvo financií SR vedie spolu 3 444 pasívnych súdnych konaní v celkovej
sume 823 466 615,50 eur a 10 pasívnych preskúmaní správnych rozhodnutí súdom v hodnote 3 310,00
eur.
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Na uvedené súdne spory nebola tvorená rezerva a to po dôkladnej analýze, na základe ktorej MF SR
rozhodlo tak, že z predmetných súdnych a iných konaní nevyplývajú pre MF SR ďalšie záväzky.
V súčasnosti prebiehajú audity Európskej komisie v rámci čerpaných programov z minulých
účtovných období, ktorých konečný výsledok ako aj finančný dopad na účtovnú závierku z hľadiska
možných korekcií čerpania Ministerstvo financií SR aj vzhľadom na prebiehajúce rokovania
s Európskou komisiou nevie odhadnúť.
Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) eviduje významný spor o náhradu škody, v ktorom spoločnosť
NASK s.r.o. žaluje Ministerstvo financií SR o náhradu škody podľa ustanovení zákona o
zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, v súčasnej dobe vo výške zruba 80 000 000 eur.
Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 23.4.2014 rozhodol o mimoriadnom dovolaní generálneho
prokurátora SR tak, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave a rozsudok Okresného súdu Bratislava II
zrušil a vrátil vec Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., vedie podmienené záväzky a prísľuby na vydané záruky vo
výške 156 990 tis. eur, ktoré zaväzujú spoločnosť vykonať platobné plnenie za klienta v prípade
vzniku špecifických udalostí. Vydané záruky pri plnení sú vystavené rovnakému druhu rizík ako
úvery. Všetky záruky, ktoré banka vydala boli v prospech klientov so sídlom v SR.
Slovenská konsolidačná, a.s. vykazuje podmienený majetok ako:
-

možné budúce príjmy z realizácie záložných práv k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam, ktoré
boli založené dlžníkmi v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv,

-

základe zmluvy o postúpení pohľadávok a jej dodatkov uzatvorených medzi Slovenskou
konsolidačnou, a.s. a SZRB, a.s.,

-

práva zo súdnych sporov - súdne konanie o vydanie plnenia z neplatného právneho úkonu.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykázala na podmienených aktívach bankové záruky
súvisiace s krátkodobým trhom s elektrickou energiou. Účastníci krátkodobého trhu s elektrickou
energiou a zúčtovania odchýlok uzatvárajú s bankou zmluvy o bankových zárukách v prospech
skupiny, ktoré skupina môže použiť pri ich prípadnej platobnej neschopnosti. Suma prijatých
bankových záruk k 31. decembru 2013 predstavovala 72 995 000,00 eur. Skupina má zmluvné
záväzky, vyplývajúce z uzatvorených zmlúv do 31.12.2013, ktoré majú plnenie na nákup dlhodobého
majetku až po 31.12.2013. Celková výška záväzkov, vyplývajúcich zo zmlúv predstavuje sumu
61 217 000,00 eur. Kapitálové výdavky sa týkajú hlavne diaľkového manažmentu rozvodní, výmeny
transformátorov a transformácie 400/110 kV Voľa.
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. Bližšie informácie sú
uvedené v časti Rezervy. 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.
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Spoločnosť TIPOS, a.s. eviduje na podmienených aktívach Dohodu o urovnaní a o prevode know-how
uzatvorenú so spoločnosťou LEMIKON LIMITED v celkovej sume 13 277 567,55 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.
Dňa 31. mája 2009 JAVYS uzatvoril akcionársku zmluvu so spoločnosťou ČEZ Bohunice, a.s.
o príprave, výstavbe a prevádzkovaní projektu tzv. nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské
Bohunice. V zmysle tejto zmluvy sa JAVYS zaviazal vložiť ďalší nehnuteľný majetok týkajúci sa
predovšetkým pozemkov v predpokladanej lokalite výstavby nového jadrového zdroja formou
prostredníctvom nepeňažného vkladu a zvýšením základného imania spoločnosti JESS. Financovanie
ďalších fáz projektu predpokladá využitie externého financovania.
Arbitráže
Ministerstvo financií SR zároveň v roku 2013 zastupovalo Slovenskú republiku v niekoľkých
medzinárodných investičných arbitrážnych konaniach. Medzi nimi sú aj medzinárodné investičné
arbitrážne konania, ktoré vznikli v súvislosti s legislatívou upravujúcou vykonávanie verejného
zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
Arbitráže, ktorých účastníkom je SR v zastúpení Ministerstvom financií SR
(tis. eur)

31.12.2013

Arbitráž s akcionármi zdravotnej poisťovne Union, a. s.

26 000

Arbitráž s akcionármi bývalej zdravotnej poisťovne Apollo, a. s.

131 400

Arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice, a. s.

257 439

Spolu

414 188

V porovnaní s údajmi uvedenými v tabuľke došlo v priebehu roka 2014 k nasledovným zmenám:
- Arbitráž s akcionármi bývalej zdravotnej poisťovne Apollo bola ukončená jurisdikčným
rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo 4.6.2014, ktorým bol zamietnutý celý žalovaný nárok
z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu.
- Arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice, a. s. bola ukončená procedurálnym rozhodnutím
arbitrážneho tribunálu zo 16.4.2014 na základe stiahnutia žaloby žalobcom. Výsledkom je, že
SR nemusí platiť U.S. Steel Košice, a. s. žiadnu náhradu škody a že strany sporu si samy
znášajú svoje trovy konania.
- 27.6.2014 bola doručená Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID)
žiadosť o arbitráž, ktorú podali americká spoločnosť EuroGas Inc. a kanadská spoločnosť
Belmont Resources Inc. Výška požadovanej náhrady nebola zatiaľ oficiálne oznámená.
Slovenská republika je aktuálne vystavená dvom arbitrážam, s akcionármi zdravotnej poisťovne Union
a so spoločnosťou EuroGas Inc.
Iné aktíva:
Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok je uvedený v tabuľovej prílohe tab. č. 12.
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VI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ
ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2013 nastali tieto udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykázanie
v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.
Dňa 3. júla 2014 bol uznesením vlády č. 333/2014 odvolaný Ing. Peter Pellegrini z funkcie štátneho
tajomníka Ministerstva financií SR z dôvodu jeho odchodu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Dňa 10. septembra 2014 bol do funkcie štátneho tajomníka vládou SR menovaný Ing.
Radko Kuruc, PhD.
V roku 2013 boli realizované pokračujúce zmeny v organizácii miestnej štátnej správy podľa zákona
č. 180/2013 Z. z. zo dňa 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Týmto zákonom zanikli:
-

obvodné úrady životného prostredia,

-

obvodné pozemkové úrady,

-

obvodné lesné úrady,

-

obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

-

správy katastra,

-

obvodný úrad Štúrovo.

Pôsobnosť zrušených úradov podľa zákona č. 180/2013 Z. z. prešla na okresné úrady, ktoré vznikli
ako preddavkové organizácie Ministerstva vnútra SR. Počet okresných úradov je 72 a kopírujú
územnosprávne členenie Slovenskej republiky.
Druhá etapa reformy organizácie miestnej štátnej správy v roku 2013 nadväzovala na prvú etapu, ktorá
sa začala v roku 2012 a to na základe zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom v minulom účtovnom
období zanikli tieto organizácie:
-

krajské školské úrady,

-

krajské stavebné úrady,

-

územné vojenské správy,

-

krajské úrady životného prostredia,

-

krajské pozemkové úrady,

-

krajské lesné úrady,

-

krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

-

katastrálne úrady.

K 31.12.2013 zaniklo spolu 142 organizácií ústrednej štátnej správy.
Zo strany štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. bola v januári 2014 splatená návratná
finančná výpomoc, a to v celej výške 205 843 523,87 eur spolu s alikvotnou časťou úrokov za mesiac
december 2013. Prostriedky boli pripísané na účet štátnych finančných aktív SR.
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Priebeh arbitráží, ktoré vedie Ministerstvo financií SR zaznamenal po 31.12.2013 pozitívny vývoj
v prospech Slovenskej republiky. Do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky eviduje
Ministerstvo financií SR už len 2 otvorené arbitráže. Viac informácií je v časti V, v komentári iných
pasív.
Ministerstvom pôdohospodárstva vykonalo dokladovú inventúru pohľadávok k 31.12.2013, na
základe ktorej boli pohľadávky v sume 23 282 644 eur ( účet 3161007- pohľadávky za záruky pre
poľnonákup v sume 17 862 231,68 eur a účet 3161008- pôžičky APK v sume 5 420 412,68 eur)
označené ako „ virtuálne pohľadávky“, ku ktorým ministerstvo nemá žiadne doklady preukazujúce
právny titul ani právny nárok pre ich vymáhanie v súlade so zákonom 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov. Tieto pohľadávky boli odpísané z účtovnej evidencie k 30.04.2014
a tým bola upravená aj opravná položka týkajúca sa uvedených pohľadávok. Tak isto prebehla oprava
na účte 3161004- pohľadávky IPA vo výške 5 553 776,03 eur.
V roku 2014 sa menila štruktúra konsolidovaného celku Ministerstva hospodárstva SR
nasledovne:
K 1.1.2014 bola rozpočtová organizácia Centrum pre chemické látky a prípravky delimitovaná
na Ministerstvo hospodárstva SR a od 1.5.2014 bola rozpočtová organizácia Štátna energetická
inšpekcia Trenčín delimitovaná na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
V roku 2014 boli vykonané kroky vedúce k predaju podielu Ministerstva hospodárstva SR na
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pričom tento proces nebol do dňa zostavenia tejto konsolidovanej
účtovnej závierky ukončený a konsolidovaná závierka neobsahuje v tejto súvislosti žiadne úpravy.
V auguste 2014 Ministerstvo hospodárstva SR bezodplatne nadobudlo z Fondu národného majetku
podiely v nasledovných obchodných spoločnostiach:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (100%)
Slovenské elektrárne, a.s. (34%)
Západoslovenská energetika, a.s. (51%)
Stredoslovenská energetika, a.s. (51%)
Východoslovenská energetika, a.s. (51%).
V Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR po 31. decembri 2013 nastali také
udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2013 a to, že rozhodnutím predsedu úradu bola k 31.12.2013 zrušená príspevková organizácia
Slovenský ústav technickej normalizácie. Jej právnym nástupcom sa od 1. 1. 2014 stal jej pôvodný
zriaďovateľ Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
V rámci Ministerstva vnútra bolo v roku 2014 rozhodnutím jediného akcionára dňa 28.03.2014
schválené zvýšenie základného imania spoločnosti Nemocnica sv. Michala, a. s. o sumu 4 500 000
eur. Finančné prostriedky poukázalo Ministerstvo financií SR v mesiaci január 2014 na účet
Ministerstva vnútra SR, ktoré dané prostriedky previedlo na účet akciovej spoločnosti.
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Ministerstvo obrany SR ako jediný akcionár spoločnosti Vojenský opravárenský podnik
Trenčín, a. s. dňa 20.8.2014 schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie so
spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, a. s. Dňa 1.9.2014 došlo k dobrovoľnému výmazu
spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s z Obchodného registra. Spoločnosť Letecké
opravovne Trenčín, a. s. je od 1.9.2014 právnym nástupcom spoločnosti v dôsledku zlúčenia.
Ministerstvo obrany SR ako jediný akcionár spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.
dňa 20.8.2014 schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou Letecké
opravovne Trenčín, a. s. Dňa 1.9.2014 došlo k dobrovoľnému výmazu spoločnosti Vojenský
opravárenský podnik Nováky, a. s. z Obchodného registra. Spoločnosť Letecké opravovne
Trenčín, a. s. je od 1.9.2014 právnym nástupcom spoločnosti v dôsledku zlúčenia.
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VII. Prílohy
Tabuľková príloha k poznámkam.
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