Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za rok 2016

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ZVEREJNENIA
1.

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 webovom sídle portálu Registra účtovných závierok www.registeruz.sk a zverejnená na
webovom sídle www.finance.gov.sk v sekcii Financie / Štátne výkazníctvo / Účtovné závierky MF SR.
Deň, ku ktorému bola zostavená konsolidovaná účtovná závierka (31.12.2016) 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, kedy boli
zostavené aj prvé konsolidované účtovné závierky ústredných orgánov štátnej správy za rok 2009.
Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy bola zostavená v súlade s § 22a ods. 2 zákona o účtovníctve,
a to na základe:
 20 konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, ktoré mali povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku subjektu verejnej správy a
 14 individuálnych účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, ktoré nemali povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku.
Podľa § 22a ods. 5 zákona boli účtovnými jednotkami zahrnutými do konsolidovaného celku ústrednej správy za
rok 2016 predložené konsolidačné balíky, a to za:
 dcérske účtovné jednotky a
 spoločné účtovné jednotky.
Na základe § 22a ods. 3 zákona o účtovníctve je KÚZ ústrednej správy podkladom pre spracovanie súhrnnej
účtovnej závierky verejnej správy. Zdrojom informácií k opisu významných skutočností v poznámkach boli
najmä individuálne a konsolidované účtovné závierky a výročné správy jednotlivých subjektov konsolidovaného
celku.

2. Informácie o materskej účtovnej jednotke
Ministerstvo financií Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava (ďalej len
„ministerstvo“), ktoré bolo zriadené zákonom č. 347/1990 Z. z. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy (dňom 1. 1. 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy) a právne vzniklo dňa 25. októbra 1991 zostavuje v súlade s
§ 22a zákona o účtovníctve konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy za všetky kapitoly na základe
konsolidovaných účtovných závierok zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22a ods.1 zákona o účtovníctve, použije sa ako základ na zostavenie
konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly. Ministerstvo
je v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR zaradené medzi subjekty verejnej správy. Pre účely
zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy sa ministerstvo považuje za “materskú účtovnú
jednotku”.
Hlavní predstavitelia materskej účtovnej jednotky v roku 2016
Funkcia
Minister financií SR

Meno
Ing. Peter Kažimír

Obdobie
od 4. apríla 2012

Štátni tajomníci MF SR

Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Dana Meager
Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD.
Ing. Albín Kotian
Ing. Jaroslav Mikla

od 10. septembra 2014
od 14. apríla 2016
od 17. júna 2015 do 13. apríla 2016, od 1. júna 2016
od 1. septembra 2016
od 5. apríla 2012 do 31. augusta 2016

Vedúci služobného úradu MF SR
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3. Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok ústrednej správy (ďalej len „konsolidovaný celok“ alebo „KC“) tvorí materská účtovná
jednotka a dcérske účtovné jednotky, a ďalej aj spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky.
Konsolidovaný celok ústrednej správy za rok 2016 tvorilo 908 organizácií, z toho bolo:
 699 rozpočtových organizácií,
 133 príspevkových organizácií,
 55 obchodných spoločností vrátane 1 štátneho peňažného ústavu,
 18 štátnych podnikov a
 3 štátne fondy.
V rámci KÚZ sa vykazuje počet organizácií z pohľadu toho, či boli zahrnuté do konsolidovaného celku jednou
z metód konsolidácie. To sa týka aj právne zaniknutých organizácií v priebehu roka 2016 alebo k 31.12.2016.
Reálny počet z pohľadu právnej existencie organizácií k 31.12. sa teda môže líšiť od počtu vykazovaného v tejto
KÚZ. V rámci konsolidovaného celku sú špecifickými účtovnými jednotkami z pohľadu činnosti
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a Exportno-importná banka SR.
Počet obchodných spoločností je uvedený za všetky podiely štátu, teda aj menšinové, ktoré sa konsolidujú
metódou vlastného imania resp. sú vykázané v KUZ vo výške, v akej sa vykazujú v individuálnej účtovnej
závierke príslušného zakladateľa. Z 55 obchodných spoločností bolo 5 s právnou formou spoločnosť s ručením
obmedzeným, 49 s právnou formou akciová spoločnosť a 1 s právnou formou banka- štátny peňažný ústav. Do
KC ústrednej správy za rok 2016 bolo zahrnutých celkovo 908 organizácií, čo je úhrnom o 17 účtovných
jednotiek viac ako v roku 2015.
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku bol 236 263 z toho vedúcich 17 642,12. V roku 2015 bol
priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku 212 110 z toho vedúcich 16 382. Medziročne sa tak
celkový počet zamestnancov zvýšil o 24 153, a to najmä z dôvodu začlenenia štátnych podnikov a štátnych
fondov do konsolidovaných celkov príslušných kapitol, ktoré sú zakladateľmi týchto štátnych podnikov alebo
správcovia štátnych fondov.
Počet účtovných jednotiek v KC podľa právnej formy:

2016

Právna forma

2015

2014

počet

podiel v %

počet

podiel v %

počet

podiel v %

699
133
49

77,00
14,7
5,4

713
124
48

80,0
13,9
5,4

766
125
46

81,5
13,3
4,9

Spoločnosť s ručením obmedzeným

5

0,5

6

0,7

3

0,3

Banka – štátny peňažný ústav

1

0,1

-

-

-

-

Štátny podnik

18

2,0

-

-

-

-

Štátny fond

3

0,3

-

-

-

-

908

100

891

100

940

100

Rozpočtová organizácia
Príspevková organizácia
Akciová spoločnosť

Spolu

V roku 2016 na základe zákona č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony, došlo k úprave § 22a, na základe ktorého
boli všetky štátne podniky, tri štátne fondy a EXIMBANKA SR konsolidované na prvej úrovni, teda na úrovni
príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu, a tým pádom sú súčasťou aj konsolidovaného celku ústrednej správy.
Počet účtovných jednotiek v KC podľa druhu vzťahu:
Druh vzťahu

2016

2015

2014

počet

podiel v %

počet

podiel v %

počet

podiel v %

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

1
897
1
9

0,1
98,8
0,1
1,0

1
879
1
9

0,1
98,7
0,1
1,1

1
928
1
10

0,1
98,7
0,1
1,0

Spolu

908

100

891

100

940

100
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Prehľad počtu organizácií kapitol štátneho rozpočtu v KC za rok 2016:












Počet
ÚJ
spolu
9
26
16
19
30
21
83
61
83
346

Počet
RO
9
6
9
4
7
10
81
46
83
335

Počet
PO
1
3
23
2
1
7
10

z toho
Počet
OS
16
6**
10
8***
1
1



5

3

1

1






87
19
13
60

39
12
2
32

38
6
8
28

8
1
-



2

1

-

1


















2
3
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
-

-

1
-

-



1

1

-

-

-

-




1
2
908

1
699

133

2
55

18
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Názov kapitoly

KÚZ

Generálna prokuratúra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská akadémia vied
Správa štátnych hmotných rezerv SR chýba štátny
podnik
Štatistický úrad SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad vlády SR
Kancelária Národnej rady SR
Kancelária prezidenta SR
Kancelária Ústavného súdu SR
Kancelária Súdnej rady
Najvyšší kontrolný úrad SR
Najvyšší súd SR
Národný bezpečnostný úrad SR
Protimonopolný úrad SR
Slovenská informačná služba
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Úrad podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Investičné fondy (SIH, SZRF)****
Spolu

Počet
š.p.
2*
1
1
1
8
2
2
-

Počet
š.f.
1
1
1
-

*V rámci počtu štátnych podnikov za kapitolu Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR sú uvedené aj Železnice SR, subjekt
založený zákonom.
** V rámci počtu obchodných spoločností za kapitolu Ministerstva financií SR je uvedená aj Exportno-importná banka SR, štátny peňažný
ústav.
***V rámci obchodných spoločností je vykázaná Nemocnica svätého Michala, a. s. len v jednej kapitole avšak na prvej úrovni konsolidácie
je zahrnutá aj v rámci Ministerstva vnútra SR.
**** Investičné fondy (SIH a SZRF) nie sú kapitolou štátneho rozpočtu, avšak pre prehľadnosť sa uvádzajú samostatne a sú konsolidované
na úrovni ústrednej správy;
Legenda: KÚZ – konsolidovaná účtovná závierka, ÚJ – účtovná jednotka, RO – rozpočtová organizácia, PO príspevková organizácia, OS –
obchodná spoločnosť, š.p. – štátny podnik , š.f. – štátny fond

Prehľad obchodných spoločností a štátnych podnikov v KC za rok 2016:
Kapitola ŠR
Názov spoločnosti
Ministerstvo financií SR
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.
TIPOS, a.s.
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Podiel na ZI v %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Exportno-importná banka SR
Mincovňa Kremnica, š.p.
Ministerstvo hospodárstva SR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
MH Invest II, s.r.o.
MH Manažment, a.s.
Transpetrol, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Rudné bane, š.p.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Správa služieb diplomatickému 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.
Slovenská pošta, a.s.
Letisko M.R. Štefánika, a.s.
MH Invest, s.r.o.
Železnice SR
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko Poprad-Tatry, a.s.
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Cargo Wagon, a.s.
Metro Bratislava, a.s.
Letisko Piešťany, a.s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a.s.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Biont, a.s.
Ministerstvo obrany SR
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
DMD Group, a.s.
DMD Capital, s.r.o.
Konštrukta Defence, a.s.
ZŤS Špeciál, a.s.
Horezza, a.s.
Vojenské lesy a majetky, š.p.
Nemocnica svätého Michala, a.s.
ZVS Holding, 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.
Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a.s.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., Kováčová
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
51,00
51,00
51,00
34,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,53
97,61
34,00
34,00
34,00
20,65
95,00
5,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
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
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Lesy SR, š. p.
Lesopoľnohospodársky majetok, š. p.
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.
Závodisko, š. p.
Hydromeliorácie, š. p.
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
Agroinštitút Nitra, š.p.
Ministerstvo životného prostredia SR
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a.s.
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a.s.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Podiely iných účtovných jednotiek:
Názov spoločnosti
Slovenské elektrárne, a.s.
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko Poprad-Tatry, a.s.
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Cargo Wagon, a.s.
Metro Bratislava, a.s.
Letisko Piešťany, a.s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
ZVS Holding, a.s.

Podiel štátu na
ZI v %
34,00
99,53
97,61
34,00
34,00
34,00
22,14
51,00
51,00
51,00
51,00
50,00

Podiel iných ÚJ na
ZI v %
66,00 Enel Produzione S.p.A. Taliansko
0,47 Žilinský samosprávny kraj
1,67 Mesto Poprad, 0,72 Mesto Vysoké Tatry
66,00 KSC Holding, a.s.
66,00 AAE Wagon, a.s.
66,00 Hlavné mesto Bratislava
59,31 Trnavský VÚC, 20,04 Mesto Piešťany
49,00 skupina ČEZ
39,00 E.ON Slovensko, a.s., 10,00 E.ON Energie AG
49,00 EP Energy, a.s.
49,00 RWE GmbH
50,00 MSM Group, s.r.o.

Tieto účtovné jednotky predstavujú pridružené a obchodné spoločnosti, ktoré boli konsolidované metódou
vlastného imania.
Účtovné jednotky nezahrnuté do konsolidovaného celku ústrednej správy za rok 2016 podľa § 22 zákona:
Podiel štátu na
Názov spoločnosti
Dôvod nezahrnutia do KC
ZI v %
RVS, a.s.
0,46
Menšinové podiely
Poštová banka, a.s.
0,036
Menšinové podiely
Spoločnosť pre skladovanie, a. s
13,00
Menšinové podiely

Zoznam účtovných jednotiek konsolidovaného celku ústrednej správy a ich identifikačné údaje sú uvedené
v tabuľkovej prílohe tab. č. 1.

3.1.

Zmena konsolidovaného celku

Konsolidovaný celok ústrednej správy tvorili účtovné jednotky, ktoré existovali k 31.12.2016 a účtovné
jednotky, ktoré zanikli v priebehu roka 2016. Do konsolidácie už neboli zahrnuté organizácie, ktoré ukončili
svoju činnosť v priebehu roka 2015 resp. k 1.1.2016. Oproti roku 2015 došlo k zníženiu počtu rozpočtových
organizácií o 14, k zvýšeniu počtu príspevkových organizácií o 9, k zníženiu počtu obchodných spoločností o 2.
Významnou zmenou v konsolidovanom celku bolo preradenie 18-tich štátnych podnikov, troch štátnych fondov
a Exportno-importnej banky SR pod príslušné kapitoly štátneho rozpočtu, čím boli tieto jednotky konsolidované
na prvej úrovni prvý krát za rok 2016. Kapitoly štátneho rozpočtu vykonávajú funkciu zakladateľa štátneho
podniku alebo zriaďovateľa štátneho fondu. Uvedené preradenie sa vykonalo na základe zmeny §22a zákona
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o účtovníctve, ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2016 a materská účtovná jednotka na to opakovane upozornila
1
kapitoly ŠR. Vplyv tejto zmeny na celkový počet subjektov v konsolidovanom celku je prírastok 22 organizácií.
Preradenie štátnych podnikov z úrovne súhrnného celku do konsolidovaného celku ústrednej správy má
významný vplyv na hodnotu aktív ako aj pasív ústrednej správy k 31.12.2016. Celkový prírastok aktív resp.
pasív z preradenia štátnych podnikov, očistený o vykonané eliminácie v rámci ústrednej správy, činil
7 403 348 998,50 eur. Viaceré štátne podniky sa rozhodujúcou mierou podieľajú na položkách aktív ako sú
napr. stavby, samostatné nehnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, bankové účty a z pasív napríklad
záväzky a bankové úvery. Bližší popis vplyvu štátnych podnikov je uvedený pri samotných položkách aktív
a pasív.
Pokles rozpočtových organizácií bol najmä v kapitole Slovenskej akadémie vied, kde došlo k zmene právnej
formy 8-tich rozpočtových organizácií a nástupníckou jednotkou boli príspevkové organizácie.
Do konsolidovaného celku ústrednej správy za rok 2016 boli začlenené spoločnosti Slovak Investment Holdig,
a.s. (ďalej len „SIH“) a Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (ďalej len „SZRF“). SIH bola založená v roku
2014 ako prostriedok na implementáciu finančných nástrojov v programovom období 2014 až 2020 v súlade
s vládou SR schváleným „Opatrením v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“. Akcionármi
spoločnosti sú SZRB, a.s. (0,021 % podiel na základnom imaní) a SZRB Asset Management, a.s. (99,979 % podiel
na základnom imaní). SZRB Asset Management, a.s. (ďalej len „SZRB AM“) bola založená v roku 2014 ako
správca spoločnosti SIH vykonávajúci správu fondov a podfondov zameraných na implementáciu finančných
nástrojov v špecifických oblastiach. Jej jediným akcionárom je SZRB, a.s. SZRF bol založený v marci 2009 v rámci
iniciatívy JEREMIE na Slovensku ako inštitúcia, prostredníctvom ktorej SZRB AM uskutočňuje aktivity JEREMIE.
Akcionármi spoločnosti sú SZRB (0,004 % podiel na základnom imaní) a SZRB AM (99,996 % podiel na
základnom imaní). Uvedené spoločnosti neboli konsolidované SZRB AM ani SZRB z dôvodu, že investovanie do
SIH a SZRF sa riadi osobitnými zmluvami na základe ktorých SZRB AM ani SZRB nenesú riziká ani benefity za
investované prostriedky.
Zmeny v KC za rok 2016 oproti roku 2015 podľa kapitol sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
IČO

Názov účtovnej jednotky
Ministerstvo hospodárstva SR
MH Development, s.r.o.

Právna
forma

Zmena KC

35979941

S.R.O.

MH Manažment

50088033

A.S.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

A.S.

30795362

PO

Zánik k 31.3.2015

50626396
44922361

PO
S.R.O.

Vznik 1.12.2016
Zánik k 18.8.2015

00894478
00894494
00894486
50086821

RO
RO
RO
RO

Zánik k 31.12.2015
Zánik k 31.12.2015
Zánik k 31.12.2015
Vznik k 1.1.2016

50073869
42127777
00586935
00111597
42129486
00166651
00166642
00598445

PO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Vznik k 1.1.2016
Zánik k 31.12.2015
Zánik k 1.7.2015
Zánik k 30.9.2015
Zánik k 1.7.2015
Zánik k 31.12.2015
Zánik k 31.12.2015
Zánik k 31.12.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Centrum vzdelávania
Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdravé regióny
VÚSCH, s.r.o.
Ministerstvo financií SR
Správa finančnej kontroly Bratislava
Správa finančnej kontroly Zvolen
Správa finančnej kontroly Košice
Úrad vládneho auditu
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Molekulárno-medicínske Centrum SAV
Geofyzikálny ústav SAV
Spoločenskovedný ústav SAV
Technologický inštitút SAV
Virologický ústav SAV
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1

Zánik zlúčením s MH Invest,
s.r.o. k 1.7.2015
Nástupnícka organizácia za
zrušený FNM
Prevod podielov na FNM SR
k 8.4.2015 a následný predaj
k 18.6.2015

Metodické usmernenie pre obchodné spoločnosti a štátne podniky v súhrnnom celku zo dňa 14.10.2015 a Informácia
o zmene konsolidovaného celku vybraných kapitol ŠR zo dňa 16.12.2016.
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Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Antidopingová agentúra SR
Antidopingová agentúra SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

00167011

RO

Zánik k 30.9.2015

50119231
42137292

PO
PO

Vznik k 1.1.2016
Zánik k 31.12.2015

50349287

RO

Vznik novej kapitoly ŠR
k 1.6.2016

30793629

RO

Vznik novej kapitoly ŠR
k 1.1.2016

Kancelária súdnej rady
Kancelária súdnej rady

Ministerstvo vnútra SR
Spojená škola, Myjava
50457462
RO
Spojená škola, Dubnica nad Váhom
50459350
RO
Spojená škola, Nové Mesto nad Váhom
50457471
RO
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Cargo Wagon, a.s.
47523441
A.S.
Legenda: RO – rozpočtová organizácia, PO príspevková organizácia, a.s. – akciová spoločnosť

Vznik k 1.9.2016
Vznik k 1.9.2016
Vznik k 1.9.2016
Pokles podielov na 34 %

Najdôležitejšia zmena v roku 2016 v počte organizácií sa udiala v rezorte Slovenskej akadémie vied, kde zaniklo
12 rozpočtových organizácií. Biomedicínske centrum SAV ako príspevková organizácia sa stala nástupníckou
organizáciou pre Molekulárno-medicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie, Ústav experimentálnej
endokrinológie a Virologický ústav SAV. Pre Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenský ústav SAV sa
stala nástupnícka organizácia Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Ďalšie dve rozpočtové
organizácie zanikli zlúčením s existujúcimi príspevkovými organizáciami.
V kapitole Ministerstva financií SR došlo k zániku troch Správ finančnej kontroly, ktoré boli od 1.1.2016
nahradené rozpočtovou organizáciou – Úradom vládneho auditu.
Medzi kapitoly ŠR, ktoré nemajú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku sa zaradila Kancelária
súdnej rady, ktorá sa odčlenila z kapitoly Najvyššieho súdu. K 1.6.2016 vznikol Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu, ako kapitola ŠR bez podriadených organizácií.
Zmeny, ktoré budú premietnuté v KC za rok 2017
Organizácie, ktoré zanikli v priebehu roka 2016 resp. k 31.12.2016 boli predmetom vykazovania v KÚZ za rok
2016 naposledy. Organizácie, ktoré vznikli počas roka 2017 budú predmetom konsolidácie nasledovné účtovné
obdobie. Informácie o zmene celku známe materskej účtovnej jednotke do dňa zostavenie KÚZ sa uvádzajú
v nasledovnom prehľade:
IČO

Názov účtovnej jednotky
Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Rázsochy
Slovenská akadémia vied
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Ministerstvo vnútra SR
Praktická škola
Praktická škola
Praktická škola
Praktická škola, Duchnovičova 479, Medzilaborce
Praktická škola, Mičurova 367/3 Bytča
Špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola Myjava
Špeciálna základná škola Nové Mesto nad Váhom
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna,
Duch
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča
Špeciálna základná škola s materskou školou Kys. N. Mesto
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
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Právna
forma

Zmena KC

50943499

PO

Vznik 1.6.2017

00586960
50976044

RO
PO

Zánik k 1.1.2017
Vznik 1.6.2017

42377986
42377935
42378052
50293630
50099612
42434793
36134171
34058982
36137600
34058851
34058877

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

Zánik 31.8.2016
Zánik 31.8.2016
Zánik 31.8.2016
Zánik 31.12.2016
Zánik 31.12.2016
Zánik 31.12.2016
Zánik 31.12.2016
Zánik 31.8.2016
Zánik 31.12.2016
Zánik 31.8.2016
Zánik 31.8.2016

00144428
50593030
50605348

RO
RO

Zánik 31.12.2016
Vznik 1.1.2017
Vznik 1.1.2017
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch

35653001

8

PO

Zánik 31.12.2016
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Kancelária najvyššieho súdu SR
Kancelária najvyššieho súdu SR

50668277

RO

Zmena názvu a IČO,je
samostatnou kapitolou ŠR
od 1.1.2017

4.
Informácie o dosiahnutom výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku v rámci
konsolidovaného celku
V priebehu roka 2016 bol realizovaný nákup a predaj majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného
celku ústrednej správy, ktorý však nebol významný.

5.

Informácie o metódach oceňovania, o účtovných zásadách a o 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,
opatrenia MF SR č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne,
opatrenia MF SR č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,
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
reálnou hodnotou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne
nadobudnutý majetok, novozistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reálnou hodnotou. Reálnou
hodnotou sa rozumie cena, ktorá sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza spravidla zo súčasnej
hodnoty budúcich peňažných príjmov z majetku a budúcich peňažných výdavkov na majetok; diskontná sadzba
sa určí ako vnútorná miera návratnosti požadovaná investormi pre daný druh majetku ku dňu jeho ocenenia, 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 resp. na základe iných kritérií (daňové
odpisy). 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
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fond, pamiatkový fond, literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo. O týchto predmetoch sa vedie špeciálna
2
evidencia podľa osobitných predpisov .
Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie spravujú aj objekty, ktoré sú vyhlásené za nehnuteľné
kultúrne pamiatky. V súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR č. MF/17827/2015-31 sú
nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktorých ocenenie nie je účtovnej jednotke známe alebo nie je možné preukázať
ich obstarávaciu cenu, vedené na podsúvahových účtoch. Technické zhodnotenie týchto objektov sa účtuje na
účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný 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.
b) 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.
c) 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.
Súčasné platné zákony stanovujú, že JAVYS z konsolidovaného celku Ministerstva Hospodárstva SR má nárok na
úhradu nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení z prostriedkov akumulovaných v Národnom jadrovom
fonde a tiež stanovuje špeciálny odvod, pomocou ktorého sa zabezpečia dostatočné prostriedky na
vyraďovanie a vykrytie historického deficitu fondu v budúcnosti, ktorý od roku 2011 vyberajú prevádzkovatelia
distribučných a prenosových sietí z elektriny predanej koncovým spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.
Pohľadávky sú preto zaúčtované v rovnakej výške ako rezervy na vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení.
Tieto pohľadávky budú financované v budúcnosti tak, ako sa budú plniť záväzky, ku ktorým sa vzťahujú. Aj keď
tieto pohľadávky predstavujú dlhodobé pohľadávky s očakávanými peňažnými tokmi počas niekoľkých desiatok
rokov, sú prezentované v súvahe ako obežné aktíva v súlade s požiadavkami Zákona o účtovníctve. Čerpanie
pohľadávok na budúce dotácie sa uskutočňuje na základe podpísaných grantových dohôd s Bohunickým
medzinárodným podporným fondom, resp. na základe podpísanej zmluvy s Národným jadrovým fondom, ktorá
je vždy na jednoročné obdobie.
d) Finančné účty
Peňažné prostriedky v pokladnici a na bankových účtoch, ceniny ako sú napríklad kolky, poštové známky
a stravné lístky sa oceňovali menovitou hodnotou.
e) 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.
f) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Ministerstvo financií SR účtuje o rezerve na zamestnanecké požitky v súlade s §15 postupov účtovania. Rezerva
na zamestnanecké požitky vykázaná v konsolidovanej súvahe predstavuje súčasnú hodnotu záväzku z týchto
poskytovaných požitkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje KÚZ. Expertný odhad rezervy na odchodné a
zamestnanecké požitky vykonalo ministerstvo na základe informácií o poskytovaných zamestnaneckých
2

§ 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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požitkoch a štruktúre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií celej ústrednej správy.
Pri výpočte ministerstvo vychádzalo zo zjednodušených aktuárskych princípov, ktoré sa zohľadnili pre
existujúcu štruktúru benefitov a zamestnancov jednotlivých organizácií v rámci kapitoly MF SR, ako aj celej
ústrednej správy.
Rezervy na súdne spory sa vykazujú v očakávanej hodnote možného plnenia v prípade negatívneho rozhodnutia
v neprospech účtovnej jednotky. Výška rezerv sa odvíja od aktuálneho stavu súdnych sporov a ich očakávaného
vývoja v budúcnosti na základe posúdenia právnych oddelení.
TIPOS, Národná lotériová spoločnosť a.s. (TIPOS, a.s.), tvorí rezervy na spätné príjmy súvisiace so stieracími
žrebmi, ktoré boli vydané mandatárom na predaj, zaúčtované do tržieb z okamžitých lotérií, nepredané
v bežnom účtovnom období, a ktoré budú vrátené spoločnosti TIPOS, a.s. v ďalšom účtovnom období. Rezerva
na spätné príjmy žrebov je tvorená v súvislosti s plánovaným predajom jednotlivých druhov okamžitých lotérií
v nasledujúcom roku.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB, a.s.) tvorí rezervy na vydané záruky na finančné úvery
poskytnuté inými bankami a na záruky na úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu
bytového fondu.
EXIMBANKA SR tvorí rezervu na neukončené riziká, poistné plnenia a tzv. inú technickú rezervu. Rezerva na
neukončené riziká je súčasťou rezervy na poistné budúcich období. Tvorí sa, ak predpísané poistné, ktoré sa
vzťahuje na budúce účtovné obdobie, a vytvorené technické rezervy na poistné plnenia z poistných udalostí nie
sú dostatočné na krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré nastanú
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy. Spoločnosť vykonáva
test primeranosti poistných rezerv ku každému dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. tvorí rezervu na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia, a to
vtedy, keď je vznik nákladov na sanáciu životného prostredia pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo oceniť.
Vytvorenie týchto rezerv vo všeobecnosti časovo korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného
záväzku odpredať investície alebo odstaviť nepoužívaný majetok.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s (JAVYS, a.s.) tvorí rezervu na vyraďovanie jadrových elektrární A1, V1 a
zariadení na spracovanie, likvidáciu a ukladanie rádioaktívneho odpadu. Rezervy sú vykázané v plnej výške
diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov spojených s týmito aktivitami. Diskontný faktor sa
každoročne prehodnocuje, a k 31. decembru 2016 predstavuje 3,47% (k 31. decembru 2015: 3,47%). Rezervy
na prechodné skladovanie vyhoretého jadrového paliva a trvalé uloženie v hlbinnom úložisku sú vytvorené na
vyhoreté jadrové palivo, ktoré vzniklo počas prevádzky JE V1 vo vlastníctve spoločnosti.
g) 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 vykazovali k dátumu obchodu oceňované v menovitej hodnote
pri zohľadnení diskontu. V deň obchodu bol zaúčtovaný diskont resp. prémia a alikvotný úrokový výnos. Časové
rozlíšenie kupónov/úrokov bolo vypočítané na základe úrokovej bázy (date basis) daného cenného
papiera/úveru za danú kupónovú/úrokovú periódu, celkovej menovitej hodnoty emitovaného cenného papiera
resp. nesplatenej hodnoty čerpanej tranže daného úveru, úrokovej sadzby a platobnej konvencie. Časové
rozlíšenie prémie nebolo vypočítané na základe bázy daného cenného papiera za obdobie odo dňa
vysporiadania každého jednotlivého predaja cenného papiera po deň jeho splatnosti (maturity).
h) 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.
i) Deriváty
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú obstarávacou cenou. Deriváty sa neoceňujú reálnou hodnotou. Kurzové
rozdiely a úroky sa účtujú do nákladov a výnosov bežného účtovného obdobia.
j) Cudzia mena
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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.
k) Výnosy
O výnosoch z daní sa účtovalo v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem výnosov dane z príjmov
právnických a fyzických osôb. Spôsob účtovania výnosov dane z príjmu ovplyvňuje zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pohľadávky z dane z príjmov sa
účtujú 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.
O výnosoch z poplatkov sa účtovalo v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov.
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahovali daň z pridanej hodnoty. Boli 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 boli účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
Účtovanie špecifických výnosov v obchodných spoločnostiach:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Výnosy z predaja služieb sa vykazovali v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav
rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti
k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy spoločnosti TIPOS, a.s. tvoria najmä tržby z predaja číselných lotérií, hazardných hier prevádzkovaných
prostredníctvom internetu, okamžitých lotérií, stávkových hier a nelotériových produktov. Podrobné pravidlá
na výpočet hernej istiny a výhernej istiny zo žrebovania sú obsiahnuté v hernom pláne číselných lotérií
schválenom ministerstvom. 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, e-KLUB 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 vykazovali vo výkaze ziskov a strát 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 príslušného obdobia, ktorou sa presne
diskontujú odhadované budúce platby alebo príjmy počas očakávanej životnosti finančného nástroja.
Poplatky prijaté za poskytnutie úverov a úverových prísľubov sú účtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne
súvisia ako súčasť efektívnej úrokovej miery.
Poplatky za poskytnutie finančnej záruky sa rozpúšťajú do výnosov bežného obdobia rovnomerne počas doby
ručenia.
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
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vypočítaná z priemerných hodnôt upravených pasív k poslednému dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov
predchádzajúceho štvrťroka.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo Vyhlášku č. 253 z 10.9.2014 o splnení podmienky pre
sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa § 8 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z., v ktorej
s účinnosťou od 25.9.2014 deklaruje splnenie podmienky podľa § 8 ods. 1 príslušného zákona. Sadzba pre
výpočet osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií pre rok 2016 bola 0,2 %.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výnosy z poplatkov za používanie diaľničnej siete a ostatných činností sa účtujú podľa princípu časového
rozlíšenia. Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote prijatého plnenia alebo pohľadávky a predstavujú pohľadávky
z tovarov a služieb dodávaných počas bežnej podnikateľskej činnosti bez zliav a dane z pridanej hodnoty.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Spoločnosť zabezpečuje prenos elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy Slovenskej republiky a činnosti
s tým bezprostredne súvisiace. Spoločnosť je prirodzeným monopolom, a preto jej činnosť podlieha regulácii
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSO“).
ÚRSO vo svojich rozhodnutiach určuje povolené výnosy, náklady, ceny a tarify spoločnosti, pričom pri ich určení
uplatňuje metodiku výpočtu popísanú vo vyhláške, ktorú ÚRSO vypracoval na základe regulačnej politiky na
dané regulačné obdobie vypracované radou pre reguláciu.
V regulačnom období 2012 -2016 je princíp regulácie prenosu elektriny založený na cenovom strope, pričom
rast oprávnených nákladov zahrnutých do cien za prenos počas regulačného obdobia je možný iba v prípade, že
inflácia je vyššia ako 3,5 %. Tarify za straty a systémové služby sú určované na základe maximálne povolených
výnosov a nákladov. Pri jednotlivých typoch podporných služieb sa stanovujú maximálne ceny nakupovaných
služieb alebo maximálne povolené náklady. Za regulačnú elektrinu obstaranú v rámci systému GCC, ktorý
spoločnosť spoločne s prevádzkovateľmi českej a maďarskej prenosovej sústavy využíva na zamedzenie
dodávky regulačnej elektriny v opačných smeroch cez cezhraničné spojenia, sa stanovujú pevné ceny.
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. 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.
SPP, a.s.
Výnosy z predaja sa účtujú pri dodaní výrobkov alebo poskytnutí služieb bez dane z pridanej hodnoty a zliav.
Skupina vykazuje výnosy z predaja zemného plynu a elektrickej energie a iných činností na základe princípu
časového rozlíšenia. Výnosy zahŕňajú odhad dodávok zemného plynu a elektrickej energie nevyfakturovaných
ku dňu finančných výkazov.
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
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.
Železnice Slovenskej republiky, š.p.
Železnice Slovenskej republiky, š.p. vypracováva účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo – IFRS. Výnosy sa účtujú pri poskytovaní služieb a dodaní tovarov bez dane z pridanej
hodnoty a zliav. Výnosy sú účtované v prípade, keď je pravdepodobné, že ekonomický prínos spojený
s transakciou bude plynúť do Spoločnosti a ich výšku je možné spoľahlivo určiť. Spoločnosť vykazuje výnosy
z poplatkov za poskytnutie železničnej infraštruktúry, z doplnkových služieb železničnej infraštruktúry, z predaja
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energie, z predaja telekomunikačných služieb a výkonov v oblasti informatiky, z prenájmov nehnuteľností
a ostatných služieb na základe princípu časového rozlíšenia.
LESY Slovenskej republiky, š.p.
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby. Tržby sú rozdelené podľa
jednotlivých výkonov (komodít). Podstatnú časť tržieb tvoria tržby za drevo, ktoré podnik predáva ako výrobky.
Drevo sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty. Zisk z ťažby dreva na pozemkoch
neznámych vlastníkov sa účtuje na účtoch časového rozlíšenia ako výnosy budúcich období. Po troch rokoch
v prípade, že sa neznámy vlastník neprihlási o svoje práva, podnik účtuje tieto položky do výnosov z dôvodu
premlčania nároku vlastníka.
l) Poskytnuté transfery a príjmy štátneho rozpočtu
Účtovné prípady týkajúce sa transferových vzťahov účtovalo ministerstvo na základe informácií o zostatku na
účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu jednotlivých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva, a to na ťarchu účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku súvzťažne s účtom 353 v prípade zvýšenia stavu a na ťarchu účtu 353 súvzťažne s účtom
356 v prípade zníženia transferového vzťahu.
Podkladom pre účtovanie transferov poskytnutých ostatným organizáciám štátnej správy, samosprávy
a subjektom mimo verejnej správy bola databáza údajov podľa Metodického usmernenia č. MF/7511/2013-314
pre kapitoly štátneho rozpočtu v oblasti účtovania a vykazovania transferov, výpis z bilančného účtu,
oznámenie o úhrade schodku štátneho rozpočtu a ďalej podporné podklady zo Štátnej pokladnice.
Výdavky z bilančného účtu sa účtovali na účte 221 – Bankové účty súvzťažne s účtami účtovej skupiny 58 –
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov. Na základe informácií od správcov rozpočtových kapitol sa
zúčtovalo zvýšenie alebo zníženie stavu pohľadávok na účte 353 voči správcom rozpočtových kapitol súvzťažne
s účtom 582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy z dôvodu, že
konsolidovaný náklad na účte 581 bol zaúčtovaný vo výške konsolidovaných výnosov na účtoch 681 a 682.
Príjmy na bilančnom účte sa účtovali na ťarchu účtu 221 súvzťažne s účtom 689 – Výnosy z odvodu
rozpočtových príjmov. Na základe informácií od správcov kapitol sa zaúčtovalo zvýšenie alebo zníženie
pohľadávky na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
súvzťažne s účtom 689.
m) Mena vykazovania a účtovná mena
Hodnoty uvedené v KÚZ a v poznámkach sú v mene euro zaokrúhlené na dve desatinné miesta, ak nie je
uvedené inak. Účtovnou menou je mena euro. Položky aktív súvahy sú vykázané v netto hodnote. Položky
nákladov a výnosov sú vykázané podľa druhu činnosti v členení na hlavnú a podnikateľskú.
n) Účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch zo žiadostí o platbu predložených za SR na Európsku komisiu
Účtovanie pohľadávok a výnosov z prostriedkov fondov EÚ voči EK sa vykonáva v momente schválenia žiadosti
o platbu na EK a z uvedeného dôvodu sa účtujú výnosy z EÚ fondov na účet 685 v účtovníctve Ministerstva
financií SR ako certifikačného orgánu k uvedenému dňu. Vzájomné náklady a výnosy medzi certifikačným
orgánom a platobnými jednotkami účtované v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu na národnej
úrovni na certifikačnom orgáne sú predmetom eliminácie.
Zmeny účtovných metód a zásad
Zmena kritérií a spôsobu tvorby opravných položiek k pohľadávkam
V správe a v postupoch účtovania daňových a nedaňových príjmov došlo v roku 2016 k prehodnoteniu kritérií
pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam. Pri ich tvorbe sú posudzované aj pohľadávky po lehote
splatnosti od 6 mesiacov do jedného roka, ku ktorým sa tvorí opravná položka v sume 25 % hodnoty
pohľadávky. Pri pohľadávkach po lehote splatnosti od 1 do 2 rokov sa zvýšilo % tvorby opravnej položky zo 40 %
na 50 %. Pri pohľadávkach po lehote splatnosti viac ako 2 roky sa stanovilo % tvorby opravnej položky na 100 %
hodnoty pohľadávky. Zároveň sa tvorí 100 % - ná opravná položka k pohľadávkam daňových subjektov, ktoré sú
v konkurze, v reštrukturalizácii, v likvidácii, k pohľadávkam zomrelých daňových subjektov, k pohľadávkam
zaniknutých daňových subjektov a k pohľadávkam daňových subjektov postúpených na exekučné vymáhanie.
Zmeny v postupoch účtovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej aj „SPP“) v roku 2016 zmenil účtovnú politiku na ocenenie položiek
majetku súvisiaceho s prepravou, distribúciou a skladovaním zemného plynu, ukončil používanie
preceňovacieho modelu podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 16 „Nehnuteľnosti, stroje
a zariadenia“ a prijal model ocenenia v historických obstarávacích cenách, t.j. model založený na báze
historických obstarávacích cien znížených o následné oprávky a opravné položky.
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Zmeny v postupoch účtovania dlhodobého finančného majetku
Na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR bol k 31. 12. 2016 upísaný a nesplatený podiel na základnom
imaní v Európskej investičnej banke (573 996 175 eur) a v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj
(425 731 712,44 eur) odúčtovaný z dlhodobého finančného majetku na podsúvahu. Ide o úpravu účtovnej
politiky s cieľom zosúladenia s ostatnými finančnými inštitúciami, ktoré majú podobné podiely a zároveň ide
o kapitálové účasti splatné na vyzvanie tzv. „call capital“, pričom nie je isté v akej výške a v akom období bude
Ministerstvo financií SR vyzvané na ich splatenie. Preto nespĺňajú kritériá pre ich vykázanie v aktívach KÚZ ako
finančného majetku v obstarávaní a ani v pasívach KÚZ ako upísaného a nesplateného podielu. Majú charakter
podmienených záväzkov evidovaných na podsúvahe. Medziročný pokles tak dosiahol celkových
998 727 987,44 eur.
Zmeny v postupoch účtovania záväzkov a pohľadávok zo žiadostí o platbu predložených za SR na Európsku
komisiu
V účtovnej jednotke Ministerstva financií SR došlo k zmene účtovania pohľadávok a záväzkov za oblasť čerpania
EÚ prostriedkov. Postupy účtovania v rámci 3. programového obdobia 2014 – 2020 nadväzujú na požiadavky
právne záväzných aktov vydávaných EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, najmä na
novozavedený režim ročného zúčtovania prostriedkov poskytnutých z EÚ medzi členským štátom a EK.
Účtovanie pohľadávok a výnosov z prostriedkov fondov EÚ voči EK sa vykonáva v momente schválenia žiadosti
o platbu na EK a z uvedeného dôvodu sa účtujú výnosy z EÚ fondov na účet 685 v účtovníctve Ministerstva
financií SR ako certifikačného orgánu k uvedenému dňu. Vzájomné náklady a výnosy medzi certifikačným
orgánom a platobnými jednotkami účtované v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu na národnej
úrovni na certifikačnom orgáne sú predmetom eliminácie.
Zmeny v postupoch účtovania rezerv
V spoločnosti EXIBANKA SR došlo k zmene metódy oceňovania záväzkov z poistných aktivít. Spoločnosť tvorí
rezervu na poistné budúcich období k predpísanému poistnému v bežnom roku, ktoré sa vzťahuje na obdobie
po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezerva sa vypočíta použitím metódy pro-rata-temporis.
V kapitole Ministerstvo spravodlivosti SR došlo k zmene účtovania predpisov pohľadávok a záväzkov najmä
v súvislosti so zavedeným informačného systému „Súdny manažment“, v ktorom sú preddavky určené
v súdnom konaní od účastníkov konania evidované na účtoch pohľadávok a záväzkov v momente ich predpisu
na základe ich evidencie v informačnom systéme a nie až v momente ich prijatia na účet cudzích prostriedkov.
Zároveň došlo k zmene účtovania súdnych poplatkov z účtu iných záväzkov na účet ostatné záväzky z dôvodu
úhrady týchto súdnych poplatkov prostredníctvom Poštovej banky, a.s.

II. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
KÚZ bola zostavená v súlade s opatrením Ministerstva financií SR 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 (ďalej len ,,opatrenie“), a to v oblasti použitých metód konsolidácie
a postupu konsolidácie.
KÚZ bola zostavená na základe predložených konsolidačných balíkov a účtovných závierok jednotlivých
organizácií v konsolidovanom celku. Účtovné jednotky konsolidovaného celku ústrednej správy boli v súlade
s opatrením zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky 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 vlastného imania

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 vlastného imania boli konsolidované spoločné účtovné jednotky a obchodné spoločnosti,
v ktorých majetkový podiel predstavoval menej ako 51 % na základnom imaní a spoločnosť Západoslovenská
energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a.s. a Slovenské
16
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elektrárne, a.s., ktoré boli konsolidované touto metódou prvý krát za účtovné obdobie 2014. V prípade
energetických spoločností nie je preukázateľný rozhodujúci vplyv Ministerstva hospodárstva SR, napriek
podielu 51 % na vlastnom imaní.
Metódou vlastného imania je investícia do pridruženej spoločnosti ocenená v obstarávacej cene a účtovná
hodnota je zvýšená alebo znížená tak, aby vyjadrovala podiel investora na zisku alebo strate pridruženej
spoločnosti po dátume akvizície. Podiel investora na zisku alebo strate pridruženej spoločnosti je vykázaný v
zisku alebo strate investora. Rozdelenie zisku znižuje účtovnú hodnotu investície. Úpravy účtovnej hodnoty
môžu byť tiež potrebné pri zmenách vo vlastnom imaní pridruženej spoločnosti, ktoré neboli vykázané v zisku
alebo strate pridruženej spoločnosti. Medzi také zmeny patria zmeny vznikajúce z precenenia dlhodobého
hmotného majetku alebo prepočtov cudzích mien. Podiel týchto zmien vykáže investor v zisku alebo strate.
V konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016 nie je vykázaný goodwill. 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. 15 zákona predložili vyplnený
konsolidačný balík Ministerstvu financií SR. Obchodné spoločnosti účtujúce v sústave 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.
Z dôvodu aplikácie § 4 ods. 1 písm. d) Opatrenia ministerstva ku konsolidácii vo verejnej správe spoločnosť
Nemocnica svätého Michala, a.s., ktorej akcionárom je štát v zastúpení dvoch ministerstiev (Ministerstva
obrany SR a Ministerstva vnútra SR) je zahrnutá do konsolidácie príslušných kapitol metódou vlastného imania.
Na úrovni ústrednej správy je táto spoločnosť konsolidovaná ako dcérska spoločnosť, a to úplnou metódou.
Prechod investícii z Fondu národného majetku do MH Manažment, a.s. bol účtovaný v obstarávacích cenách
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 2016 hodnotu
850 487 503,16 eur (2015: 897 427 124,02 eur). Najväčší podiel tvorí softvér (666 441 437,64 eur) a obstaranie
dlhodobého nehmotného majetku (91 324 371,84 eur), ktorý tvorí opäť hlavne budúce softvérové vybavenie
štátnych rozpočtových organizácií. Oproti roku 2015 poklesla hodnota dlhodobého nehmotného majetku
o 46 939 620,86 eur. Hodnota softvéru vzrástla o 51 582 976,66 eur a hodnota ostatného dlhodobého
nehmotného majetku bola medziročne vyššia o 7 209 935,99 eur. Naopak poklesla hodnota oceniteľných práv
o 19 969 291,71 eur a obstaranie nehmotného majetku sa znížilo o 86 717 988,82 eur.
Softvér (r. súvahy 05)
Hodnota softvéru v rámci celého nehmotného majetku predstavuje 78,4 %. V rozhodujúcej miere ide
o informačné systémy jednotlivých ministerstiev a ostatných kapitol štátneho rozpočtu, ktoré sú budované
s cieľom postupnej elektronizácie verejnej správy, zjednodušovanie komunikácie občanov so štátnymi úradmi,
zabezpečenie nových úloh a kompetencií štátnych organizácií a elektronizácia ich súčasných procesov. Medzi
tieto projekty patrí napríklad elektronizácia súdnych služieb, poskytovanie služieb verejnosti a podnikateľským
subjektom cez elektronický priečinok, jednotný informačný systém cestnej dopravy, elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva, internetizácia Národného emisného informačného systému,
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povodňový a predpovedný systém, elektronické služby katastra nehnuteľností, informačný systém Finančnej
správy a mnohé ďalšie.
Do druhej kategórie softvérov môžeme zaradiť systémy, ktoré majú slúžiť na zber, analýzu a vyhodnocovanie
dát od fyzických a právnických osôb, napríklad Register obyvateľov, RIS pod rezortom školstva, register úpadcov
v rezorte spravodlivosti, Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém Ministerstva financií
SR, informačný systém Štátnej pokladnice, Register účtovných závierok, ekonomické softvéry ministerstiev
a organizácií štátnej správy.
Medziročný prírastok hodnoty softvéru tvorí najmä zaradený softvér do používania v roku 2016, ktorý bol
v minulom účtovnom období vykázaný na položke obstarania dlhodobého nehmotného majetku. Napr.
Ministerstvo zdravotníctva dosiahlo prírastok hodnoty softvéru 23 210 959,74 eur a pokles hodnoty
obstarávaného majetku o 33 688 461,22 eur. Finančné riaditeľstvo dosiahlo prírastok hodnoty softvéru
58 828 771,41 eur a pokles hodnoty obstarávaného majetku o 28 037 026,82 eur.
Najvyššiu hodnotu softvéru vykazuje Finančné riaditeľstvo SR (108 672 626,30 eur), Ministerstvo financií SR
(93 737 129,28 eur), Ministerstvo vnútra SR (76 426 064,23 eur), Národná agentúra pre sieťové a elektronické
služby (49 757 950,36 eur) a Ministerstvo spravodlivosti SR (33 085 256,61 eur).
Najvyššie medziročné prírastky vykazuje Finančné riaditeľstvo SR (58 828 771,41 eur) z dôvodu obstarania
vývoja informačného systému pre kontrolórov, softvéru v rámci budovania „Technickej a komunikačnej
infraštruktúry pre informačné systémy FS SR“, softvéru a jeho technického zhodnotenia v podobe vývoja
nových funkcionalít v rámci prostredia Microsoft Premier Support, a úpravy informačného systému „Virtuálna
registračná pokladnica“, rozšírenia funkcionalít aplikácie APV ALLADIN, rozšírenia funkcionalít kontrolného
výkazu DPH, na zabezpečenie detekcie nových javových foriem páchania trestnej činnosti v analytickom nástroji
vytvorenom v rámci projektu „Kontrolný výkaz DPH a analýza identifikácie daňových podvodov“, na
implementáciu rozšíreného analytického náhľadu na subjekty cez dáta KV DPH, na zapracovanie špecifického
zoznamu nekontaktných osôb v spojení s detekciou ich prepojení na ďalšie subjekty a doplnenie ďalších
funkcionalít umožňujúcich vyhodnotenie spolupracujúcich firiem, vytváranie prehľadov o vzájomných
obchodoch a vyhodnocovanie podľa vstupného zoznamu.
Ministerstvo financií SR je správcom viacerých rezortných i nadrezortných informačných systémov, ako
napríklad Rozpočtový informačný systém, Centrálny konsolidačný systém, Rozpočtový informačný systém pre
územnú samosprávu, Register účtovných závierok, ekonomický informačný systém IS ESO a podobne.
Uvedenými softvérmi plní ministerstvo úlohy na úseku riadenia verejných financií a sú prístupné najmä pre
organizácie štátnej správy a pre subjekty územnej samosprávy. Medziročný prírastok softvéru predstavuje
10 379 825,08 eur.
Kapitola Ministerstva zdravotníctva SR vykázala zvýšenie hodnoty softvéru úhrnom o 21 872 423,32 eur, pričom
softvér samotného úradu je medziročne vyšší o 23 210 959,74 eur. Nárast bol spôsobený realizáciou národného
projektu Elektronické služby zdravotníctva, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného
programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) za účelom vytvorenia Národného portálu zdravia a jeho naplnenia
základným informačným obsahom, vytvorenia a spustenia skúšobnej prevádzky aplikácií Elektronická zdravotná
knižka občana, ePreskripcia/eMedikácia, eAlokácie, vytvorenia predpokladov pre integráciu informačných
systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným e-zdravie riešením, atď. Taktiež došlo
k rozšíreniu serverovej infraštruktúry, vytvoreniu databázového systému pre účtovnú konsolidáciu
a technickému zhodnoteniu ekonomického informačného systému (účtovníctvo, pokladňa, banka).
Kapitola Ministerstva vnútra SR zaznamenala celkový prírastok softvéru o 14 810 357,80 eur s najväčším
podielom úradu ministerstva, kde došlo k nárastu softvéru v objeme 14 861 756,60 eur. Uvedené bolo
spôsobené predovšetkým zaradením softvéru do používania v rámci realizácie projektu „Elektronické služby
informačných systémov Ministerstva vnútra SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku“
a projektu „Elektronické služby informačných systémov Ministerstva vnútra SR na úseku policajného zboru“.
Nárast softvéru v kapitole Ministerstva životného prostredia SR bol spôsobený najmä začlenením štátnych
fondov a štátnych podnikov do konsolidovaného celku ministerstva v prípadoch, kde ministerstvo vystupuje
ako zakladateľ štátneho podniku alebo správca štátneho fondu, a to na základe § 22a ods. 1 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vplyv uvedenej zmeny konsolidovaného celku spôsobil
prírastok softvéru o 6 962 521,72 eur. Na samotnom úrade ministerstva došlo k nárastu softvéru
o 4 209 127,04 eur v dôsledku zaradenia nehmotného majetku súvisiaceho s realizáciou projektov „Register
priestorových informácií (RPI)“ a „JASTRAB“.
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Kapitola Úradu vlády SR zaznamenala medziročný úbytok softvéru v sume 21 494 100,39 eur, z toho na
samotnom úrade o 6 172 726,05 eur v dôsledku delimitácie majetku na novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu a u Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o 15 321 374,34 eur
vplyvom zvýšených účtovných odpisov.
Oceniteľné práva (r. súvahy 006)
Oceniteľné práva dosiahli hodnotu 79 802 480,33 eur a medziročne boli nižšie o 19 969 291,71 eur. Na zostatku
hodnoty ako aj na medziročnom znížení sa podieľa najmä Finančné riaditeľstvo SR (zostatok 49 549 716,43 eur,
zníženie 14 733 080,09 eur), ide pritom o licencie produktov spoločnosti Microsoft prostredníctvom
multilicenčného programu Open. Finančné riaditeľstvo SR na základe zmluvy o udelení sublicencie a o prevode
správy majetkových práv štátu obdržalo od Ministerstva financií SR Integrovaný systém finančnej správy –
správa daní – ISFS-SD.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (r. súvahy 009)
Na celkovom objeme ostatného dlhodobého nehmotného majetku (11 794 591,67 eur) sa najviac podieľa
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a to sumou 8 605 166,84 eur z dôvodu vykazovania zaradeného
projektu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ financovaného
z Kohézneho fondu.
Na celkovom prírastku tohto majetku vo výške 7 209 935,99 eur, sa najviac podieľala kapitola Ministerstva
životného prostredia SR (o 8 605 166,84 eur), a to práve z dôvodu začlenenia Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p. do jej konsolidovaného celku. Naopak ostatné kapitoly štátneho rozpočtu zaznamenali
medziročný úbytok.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (r. súvahy 010)
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku tvorí 10,7 % z celkovej hodnoty nehmotného majetku.
Vo väčšine organizácií ústrednej správy sa na tomto majetku obstaráva budúci softvér vzhľadom na projekty
elektronizácie verejnej správy, ktoré sú dlhodobého charakteru.
Najvyššiu hodnotu vykazuje Ministerstvo vnútra SR so sumou 13 942 826,38 eur, Ministerstvo financií SR
sumou 13 109 650,80 eur, Ministerstvo spravodlivosti SR sumou 11 952 522 eur. Majetok v procese
obstarávania vykázalo 66 organizácií z konsolidovaného celku ústrednej správy, čo dokazuje určitú centralizáciu
informačných systémov na úrovni ústredných orgánov štátnej správy (ministerstiev).
V rámci obstarania dlhodobého nehmotného majetku dosiahlo najvýznamnejšie prírastky Ministerstvo
spravodlivosti SR 11 770 946,26 eur najmä v súvislosti s pokračujúcou realizáciou projektu „IS Register
úpadcov“ v celkovej hodnote 10 521 570 eur. V rámci kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR bol celkový prírastok v sume 9 799 181,58 eur spôsobený najmä začlenením štátneho podniku LESY
Slovenskej republiky, š.p. do konsolidovaného celku kapitoly, pričom štátny podnik na uvedenom účte vykazuje
obstaranie softvéru pre Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre včasnú detekciu lesných
požiarov, ktorý bol zaradený do používania až v roku 2017.
Úbytok na účte obstarania zaznamenali najmä Ministerstvo zdravotníctva SR (33 688 461,22 eur), Finančné
riaditeľstvo SR (28 037 026,82 eur), Ministerstvo vnútra SR (24 675 220,91 eur) a Ministerstvo financií SR
(21 363 752,34 eur). Vo väčšine prípadov išlo o zaradenie softvérov do používania, ktoré sú komentované
vyššie v texte poznámok. V prípade Ministerstva zdravotníctva SR sa zaradenie softvéru týkalo realizácie
národného projektu „Elektronické služby zdravotníctva“. Ministerstvo vnútra SR zaradil do používania softvér
v rámci realizácie projektu „Elektronické služby informačných systémov Ministerstva vnútra SR na úseku
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku“ a projektu „Elektronické služby informačných systémov
Ministerstva vnútra SR na úseku policajného zboru“.
Dlhodobý hmotný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2016 hodnotu
25 807 119 651,21 eur
(2015: 18 392 960 243,18 eur),
z čoho
najväčší
podiel
majú
stavby
14 885 664 003,55 eur, pozemky 4 258 980 300,92 eur a obstaranie dlhodobého hmotného majetku
3 003 922 951,42 eur.
Oproti roku 2015 sa hodnota dlhodobého hmotného majetku zvýšila o 7 414 159 408,03 eur, čo bolo
spôsobené najmä prírastkom stavieb o 4 277 452 084,48 eur, prírastkom pozemkov o 1 646 415 176,26 eur,
prírastkom obstarávaného majetku o 821 458 865,35 eur a prírastkom samostatných hnuteľných vecí
o 423 559 213,40 eur.
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Stavby (r. súvahy 016)
Hodnota stavieb ústrednej správy dosiahla medziročne prírastok 4 278 978 273,48 eur. Prírastok stavieb
z dôvodu začlenenia štátnych podnikov, štátnych fondov a EXIMBANKY SR do konsolidovaných celkov
príslušných kapitol, a teda aj do konsolidovaného celku ústrednej správy bol v sume 4 216 001 743,68 eur.
Z celkovej hodnoty stavieb vykazuje rozhodujúci podiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v číselnom vyjadrení
5 788 571 156,05 eur, Železnice Slovenskej republiky, š.p. 1 988 982 346,75 eur, Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. 1 030 810 496,85 eur, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
997 398 319,06 eur, Vodohospodárska výstavba, š.p. 840 262 251 eur, Slovenská správa ciest
694 686 135,71 eur, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 440 330 165,01 eur, Transpetrol, a.s.
286 456 018,79 eur.
Najvyšší prírastok na účte stavieb, okrem prírastku z dôvodu zmeny konsolidovaného celku ústrednej správy,
zaznamenala Slovenská správa ciest, prírastok 87 699 729,51 eur v podobe cestnej infraštruktúry na úsekoch
ciest prvej triedy. Ďalší významný prírastok dosiahla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. o 25 132 492,38 eur,
z dôvodu zaradenia dokončených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do trvalého užívania a zaradenia majetku
v predčasnom užívaní najmä na úsekoch R2 Ruskovce – Pravotice, D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora a D2
Zelený most. Ministerstvo vnútra SR vykazuje prírastok stavieb o 22 853 753,08 eur, ktorý bol spôsobený
zaradením obstaraných budov do používania napr. v rámci projektu KAMO (Kontaktné a administratívne miesto
občana), získaných formou zámenných zmlúv a zaradením vykonaných technických zhodnotení budov.
V kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol celkový nárast stavieb o 2 061 743 822
eur spôsobený už vyššie uvedeným prírastkom u Slovenskej správy ciest (87 699 729,51 eur) a Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s. (25 132 492,38 eur), prírastkom z dôvodu začlenenia štátnych podnikov do
konsolidovaného celku, konkrétne Železníc Slovenskej republiky, š.p. (1 988 982 346,75 eur) a Letových
prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š.p. (30 609 012,74 eur) ale zároveň aj úbytkom na samotnom
úrade ministerstva (64 517 709,25 eur) a u spoločnosti MH Invest, s.r.o. (19 191 345,18 eur). V prípade úradu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol úbytok stavieb spôsobený prírastkom oprávok
k spätne zaúčtovaným vyvolaným investíciám. Úbytok stavieb u spoločnosti MH Invest, s.r.o. bol spôsobený
predovšetkým predajom časti podniku spoločnosti MH Invest II, s.r.o. (stavebné objekty - infraštruktúra
v priemyselných parkoch Voderady a Trenčín; 19 800 218,54 eur), predajom pozemnej komunikácie
v priemyselnom parku Záborské mestu Prešov (283 493,26 eur) a obstaraním stavebných objektov –
infraštruktúry v strategickom parku v Nitre (892 366,62 eur).
Kapitola Ministerstva životného prostredia SR vykazuje medziročný prírastok stavieb o 1 871 696 348,81 eur,
ktorý bol spôsobení najmä začlenením štátnych podnikov, konkrétne Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p. (1 030 810 496,85 eur) a Vodohospodárskej výstavby, š.p. (840 262 251 eur) do konsolidovaného
celku ministerstva a zároveň prírastkom stavieb u Slovenského hydrometeorologického ústavu
(2 015 525,95 eur) v dôsledku zaradenia stavieb veže radaru „Kubínska hoľa a Španí laz“ v rámci projektu
„POVAPSYS“.
Naopak, významné úbytky stavieb zaznamenala kapitola Ministerstva kultúry SR (o 2 675 146,43 eur) vplyvom
odúčtovania národných kultúrnych pamiatok na podsúvahu a ich technického zhodnotenia na účet ostatného
dlhodobého hmotného majetku v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR z 23.7.2015
č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Úbytok stavieb kapitoly Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v celkovej sume 16 121 168,46 eur bol spôsobený najmä úbytkom
na úrade ministerstva (15 501 097,37 eur), z dôvodu prehodnotenia doby životnosti vybraného majetku
Pozemky (r. súvahy 013)
Celková hodnota pozemkov konsolidovaného celku sa medziročne zvýšila o 1 646 415 176,26 eur, pričom vplyv
začlenenia štátnych podnikov, štátnych fondov a EXIMBANKY SR predstavoval 1 417 454 051,77 eur. Najvyššiu
hodnotu vykazuje kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (2 488 827 975,67 eur) a
v rámci nej Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (1 001 548 357,85 eur), Verejné prístavy, a.s. (585 724 687 eur)
a Železnice Slovenskej republiky, š.p. (520 687 584,11 eur).
Najvyšší prírastok (190 904 183,91 eur) bol vykázaný u Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., pričom ide
o pozemky pod diaľnicami a rýchlostnými cestami vykúpené spoločnosťou od pôvodných vlastníkov súvisiace
s úsekmi diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré boli zaradené do majetku v roku 2016. Slovenská správa ciest
zaznamenala prírastok 39 198 965,32 eur, na ktorom sa podieľali najmä pozemky vykúpené od pôvodných
vlastníkov v predchádzajúcich rokoch.
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Kapitola Ministerstva pôdohospodárstva SR vykazuje medziročný prírastok pozemkov v sume 553 362 935,03
eur, ktorý súvisel so začlenením štátnych podnikov v jeho zakladateľskej pôsobnosti do konsolidovaného celku,
pričom najväčší vplyv malo začlenenie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. (522 416 111,87 eur).
Obdobne je to aj v prípade kapitoly Ministerstva životného prostredia SR, kde medziročný prírastok je
zaznamenaný v sume 285 040 754,79 eur (z toho Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 261 760 945,03 eur
a Vodohospodárska výstavba, š.p. 23 875 112 eur).
V kapitole Ministerstva obrany SR bol celkový prírastok pozemkov (56 519 304,66 eur) spôsobený najmä
začlenením štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p. do konsolidovaného celku kapitoly
(53 983 280,35 eur) a prírastkom pozemkov na samotnom úrade ministerstva o 3 063 191,51 eur v súvislosti
s aktiváciou pozemkov Letiska SNP tri duby na Sliači, kasární vo Vajnoroch a kasární v Ružomberku.
Najväčší úbytok pozemkov bol zaznamenaný v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume
1 467 149,3 eur, z toho najviac na úrade ministerstva (838 741,96 eur) z dôvodu zámeny pozemkov.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (r. súvahy 023)
Celková hodnota majetku konsolidovaného celku na tejto položke sa zvýšila o 821 458 865,35 eur, z čoho vplyv
štátnych podnikov, štátnych fondov a EXIMBANKY SR predstavoval sumu 665 112 357,60 eur. Rozhodujúci
prírastok zaznamenala kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (796 430 997,52 eur).
V rámci kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykazujú účtovné jednotky
spravujúce a rozvíjajúce cestnú infraštruktúru ako Národná diaľničná spoločnosť, a.s. hodnotu majetku
1 255 320 451,51 eur a Slovenská správa ciest 568 707 853,30 eur. Zároveň organizácie pôsobiace v oblasti
prevádzkovania železničných dráh, riadenia dopravy na týchto dráhach a zabezpečenia prepravy osôb na
celoštátnych a regionálnych dráhach, ako Železnice slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s., vykazujú spolu obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 546 963 215,81 eur.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vykázala medziročne prírastok v hodnote 350 237 012,36 eur najmä
z dôvodu postupnej výstavby nových diaľničných úsekov D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D3
Svrčinovec – Skalité, Žilina Strážov – Žilina Brodno. V prípade Železničnej spoločnosti Slovensko došlo k úbytku
obstarávaného dlhodobého hmotného majetku v sume 13 353 771,71 eur v súvislosti so zaradením
obstaraných a dokončených investícií, napr. nových osobných vozňov, technického zhodnotenia Elektrických
poschodových jednotiek po doplnení zariadení ETCS, technického zhodnotenia ostatných železničných
koľajových vozidiel, technického zhodnotenia budov a stavieb a iné. Slovenská správa ciest vykazuje úbytok na
účte obstarania dlhodobého hmotného majetku (o 84 031 084,23 eur) z dôvodu zaradenia do používania
dokončených navýšení mostov I. triedy, ciest I. triedy a zároveň aj prislúchajúcich pozemkov.
Kapitola Ministerstva životného prostredia SR zaznamenala prírastok obstarávaného dlhodobého hmotného
majetku vo výške 106 997 401,91 eur. Dôvodom bolo hlavne zaradenie Vodohospodárskej výstavby, š.p.
a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. do konsolidovaného celku kapitoly, ktoré spôsobilo prírastok
celkovo o 110 619 503,56 eur. Naopak, úrad ministerstva a Slovenský hydrometeorologický ústav vykazujú
úbytok majetku v procese obstarávania, ktorý súvisí so zaradením hmotného majetku do používania v rámci
projektu „Register priestorových informácií (RPI)“ a zaradením stavieb veže radaru „Kubínska hoľa a Španí laz“
v rámci projektu „POVAPSYS“.
V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR objem obstarávaného dlhodobého majetku
medziročne narástol o 24 903 150,93 eur najmä z dôvodu začlenenia štátnych podnikov LESY Slovenskej
republiky, š.p. (23 218 969,81 eur) a Závodisko, š.p. (1 133 401,54 eur) do jej konsolidovaného celku.
K medziročnému poklesu obstarávaného dlhodobého hmotného majetku došlo v kapitolách Kancelária
Národnej rady SR (o 18 843 068,79 eur), Úrad vlády SR (o 24 413 726,50 eur), Ministerstvo vnútra SR
(o 29 872 710,14 eur) a Ministerstvo obrany SR (o 36 328 591,81 eur) predovšetkým v dôsledku ukončenia
jednotlivých investičných projektov s následným zaradením majetku do používania.
Kancelária Národnej rady SR zaradila do používania technické zhodnotenie Bratislavského hradu v sume
29 109 749,72 eur.
Celkový úbytok obstarávaného dlhodobého hmotného majetku v kapitole Úrad vlády SR v sume
24 413 726,50 eur bol spôsobený predovšetkým prevodom správy majetku štátu (projektu „Digitálne učivo na
dosah“) z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby na Úrad vlády SR a jeho následným zaradením do
používania.
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Úbytok v sume 36 328 591,81 eur dosiahla kapitola Ministerstva obrany SR, a to predovšetkým v dôsledku
úbytku v Centre výcviku Lešť (o 43 737 888,44 eur) zaradením hmotného majetku do používania v rámci 2.
etapy realizácie taktického cvičiska „OREMLAND“ časť KISCHLAK, ktoré pozostáva z dvoch častí, a to zo sektora
boja v usadlosti a sektora boja v budove. Naopak, prírastok bol zaznamenaný na Ústrednej vojenskej nemocnici
SNP Ružomberok a samotnom úrade ministerstva v súvislosti s obstarávaním lineárneho urýchľovača,
nemocničných lôžok, pasívnych prieskumných prostriedkov a zbraní a modernizáciou bojových vozidiel
pechoty.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykázala prírastok 18 093 284,22 eur, ktorý vyplýva z činnosti
spoločnosti (budovanie trafostaníc, vysokonapäťového vedenia, spínacích staníc a podobne).
Dopravné prostriedky (r. súvahy 018)
Dopravné prostriedky dosiahli hodnotu 1 425 909 894,47 eur a medziročne sa hodnota zvýšila
o 41 715 693,89 eur.
Najvyššiu hodnotu vykazuje kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(1 010 816 950,06 eur) a v rámci nej Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (820 656 091,75 eur), Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (167 963 286,01 eur) a NDS, a.s. (17 537 052,39 eur). Ministerstvo vnútra SR
vykazuje hodnotu 294 050 660,62 eur.
Najväčšie prírastky oproti roku 2015 dosiahlo práve Ministerstvo vnútra, a to o 46 497 236,44 eur z dôvodu
zaradenia leteckej techniky, automobilov hasičskej a záchrannej techniky – tunelový špeciál, cisternových áut
IVECO, protipovodňových vozíkov, ľahkých lesných a povodňových špeciálov a iné.
Prírastok dopravných prostriedkov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR o 19 074 408,21 eur bol
spôsobený najmä začlenením štátnych podnikov do konsolidovaného celku ministerstva, pričom najväčší vplyv
malo začlenenie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. (o 17 602 126,73 eur).
Kapitola Ministerstva životného prostredia SR zaznamenala prírastok dopravných prostriedkov najmä vplyvom
začlenenia štátnych podnikov (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p.)
a Environmentálneho fondu do konsolidovaného celku kapitoly, čo spôsobilo prírastok o 6 688 914,84 eur.
Ministerstvo obrany SR vykazuje hodnotu 60 525 509,71 eur a prírastok 8 242 489,08 eur tvorili predovšetkým
nákladné vozidlá, ťahače a prípojné zariadenia (napr. ANTS valník, ANTT N3G a jeho modifikácie).
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. dosiahla úbytok 29 510 925,10 eur, čo predstavuje hlavne vyradené
zastarané motorové a elektrické vozne, vložené a prípojné vozne, atď. ktoré už nespĺňali dopravné
a bezpečnostné požiadavky na prepravu cestujúcich. Úbytok dopravných prostriedkov u nákladnej Železničnej
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o 11 931 154,28 eur súvisí s predajom nepotrebných a zastaraných motorových
vozidiel a nákladných vozňov, ich trvalým opotrebením a v prípade prechodného zníženia ich hodnoty aj
s tvorbou opravných položiek.
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, špeciálne zariadenia obchodných spoločností a podobne. Hodnota tohto majetku dosiahla
k 31.12.2016 sumu 1 669 469 266,64 eur a medziročne sa zvýšila o 423 559 213,40 eur.
Najvyššiu hodnotu v rámci konsolidovaného celku vykazujú Železnice Slovenskej republiky (259 447 778,07 eur)
a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (255 573 112,36 eur). Spoločnosť Železnice Slovenskej
republiky zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním dráh, riadením dopravy na dráhach
a prevádzkyschopnosti dráh a v súvislosti s tým eviduje na tomto účte napr. transformátory, rozvodne,
automatické strojné podbíjačky, pojazdné zvarovacie agregáty, staničné zabezpečovacie zariadenia a iné.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je vlastníkom prenosovej elektrickej sústavy Slovenskej republiky
a zabezpečuje jej stálu prevádzku.
Kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykazuje celkovú hodnotu
376 632 243,75 eur a zaznamenala prírastok v sume 262 699 641,89 eur. Tento prírastok bol spôsobený na
jednej strane vplyvom začlenenia štátnych podnikov (Železníc Slovenskej republiky, š.p. a Letových
prevádzkových služieb SR, š.p.) a Štátneho fondu rozvoja bývania do konsolidovaného celku kapitoly (celkový
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prírastok o 270 718 275,84 eur), ale aj úbytkom majetku u Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (o
2 310 479,73 eur) a na úrade ministerstva (o 3 392 339,54 eur) v dôsledku jeho trvalého opotrebenia.
Na hodnote tejto položky majetku v kapitole Ministerstva financií SR (313 342 877,45 eur) sa podieľa najmä
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a to sumou 255 573 112,36 eur. Tvoria ju hlavne
transformátory, meracie prístroje, výpočtová technika, ochranné systémy zariadení a podobne. Ministerstvo
financií SR v rámci tejto položky majetku vykázalo 25 831 233,81 eur, najmä komunikačnú infraštruktúru,
v prevažnej miere servery, ktoré súvisia s plnením úloh ministerstva na úseku riadenia verejných financií.
Medziročný prírastok majetku konsolidovaného celku kapitoly dosiahol 7 619 732,51 eur, z toho prírastok
z dôvodu začlenenia Mincovne Kremnica, š.p. predstavuje 6 356 212,21 eur.
Prírastok zaznamenala aj kapitola Ministerstva životného prostredia SR v sume 140 482 825,21 eur, ktorého
najpodstatnejšiu časť tvoril prírastok z dôvodu začlenenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
(27 763 078,26 eur) a Vodohospodárskej výstavby, š.p. (116 830 211 eur) do konsolidovaného celku kapitoly.
Zároveň Slovenský hydrometeorologický ústav vykazuje úbytok 3 553 525,57 eur v dôsledku trvalého
opotrebenia majetku a vyradenia neupotrebiteľného majetku.
Kapitola Ministerstva vnútra SR pri celkovom objeme samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí
v sume 135 717 455,42 eur vykazuje medziročný prírastok 36 632 953,81 eur, na ktorom sa najviac podieľa úrad
ministerstva (35 199 724,69 eur) a Nemocnica svätého Michala, a.s. (1 428 814,43 eur). V prípade nemocnice
došlo k zaradeniu majetku do používania ako napr. zdravotné stroje a prístroje a ich technické zhodnotenie,
rôzne iné prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a výpočtová technika. Úrad ministerstva zaradil do
používania diskové polia s príslušenstvom v rámci realizácie projektov „CLOUD MV SR“, „Identifikátor fyzických
osôb“, hardware v rámci projektu „Elektronický archív Ministerstva vnútra“, komponenty projektu
„Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“ a ďalšie.
Kapitola Ministerstva obrany SR vykazuje celkovú hodnotu majetku 167 319 347,62 eur, pričom medziročný
nárast bol v sume 25 623 922,22 eur. Na uvedenom náraste sa najviac podieľali Centrum výcviku Lešť
(o 42 907 151,24 eur), Nemocnica svätého Michala, a.s. (o 1 428 814,45 eur) a Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
(o 1 548 509,01 eur), pričom na úrade ministerstva došlo k poklesu hodnoty majetku o 17 659 311,80 eur.
Prírastok samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí u Centra výcviku Lešť súvisel s dobudovaním
2. etapy taktického cvičiska „OREMLAND“ časť KISCHLAK a s vybavením „Centra výskumu a inovácií bezpečnosti
zásahových činností“.
V prípade kapitoly Ministerstva školstva SR je zaznamenaný medziročný pokles majetku o 9 589 300,35 eur
spôsobený úbytkom majetku u Centra vedecko-technických informácií SR (o 5 097 350,49 eur) v dôsledku
prevodu správy majetku štátu a darovania majetku základným a stredným školám v rámci projektu „Infovek –
RIRŠ“ a úbytkom majetku úradu ministerstva v dôsledku jeho trvalého opotrebenia.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (r. súvahy 022)
Hodnota majetku dosiahla 384 904 021,74 eur a medziročne sa zvýšila o 137 636 609,50 eur. Najvyššiu sumu
vykazuje Kancelária Národnej rady SR (100 725 174,48 eur). Ide o reklasifikáciu majetku v podobe technického
zhodnotenia národných kultúrnych pamiatok – budovy a stavby. Najvyšší medziročný prírastok
(89 286 556,68 eur) vykazuje kapitola Ministerstva životného prostredia SR vplyvom začlenenia štátneho
podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. do konsolidovaného celku kapitoly (prírastok o 90 327 719 eur), ktorý
na tomto účte vykazuje majetok, ktorý sa neodpisuje ako napr. hate, hrádze, brehové úpravy atď.
V súlade s vyššie spomenutým metodickým usmernení MF SR vykazujú niektoré organizácie významné sumy
technického zhodnotenia národných kultúrnych pamiatok. Z dôvodu, že viaceré organizácie ústrednej správy
sídlia v historických budovách, ktoré je nutné opravovať a udržiavať (často krát v špeciálnom režime a podľa
požiadaviek Pamiatkového úradu resp. príslušných inštitúcií) bude dochádzať k postupnému vyčíslovaniu tohto
zhodnotenia a rekonštrukcií, avšak bez hodnoty samotnej stavby. Z celkovej hodnoty tohto majetku vykazujú
ďalej významné sumy kapitola Ministerstva kultúry SR 66 886 899,21 eur a kapitola Ministerstva obrany SR
(29 696 358,54 eur).
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (r. súvahy 024)
Medziročný prírastok poskytnutých preddavkov na dlhodobý hmotný majetok o 61 177 843,73 eur ovplyvnilo
predovšetkým obstarávanie vojenskej techniky Ministerstvom obrany SR (preddavky na nákup zbraní,
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dopravných lietadiel Spartan, vrtuľníkov UH-60M Black Hawk), ktoré vykázalo prírastok o 63 655 276,43 eur.
Naopak, úbytky zaznamenalo hlavne Ministerstvo vnútra SR (3 937 762,14 eur), kde išlo o zúčtovanie
preddavkov poskytnutých na obstaranie protipovodňových zábran rôznych typov, techniku pre odborné útvary
(Prezídium PZ), výpočtovú a telekomunikačnú techniku a iné.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do
31. decembra 2016 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 2016 hodnotu
6 272 315 017,62 eur (2015: 8 102 013 933,66 eur). V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú najmä
podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ktorý znamená podiel
na základnom imaní v rozsahu 20 – 50 %. Ide o pridružené účtovné jednotky kapitol ŠR ako aj podiely v takýchto
spoločnostiach, ktoré vlastnia dcérske spoločnosti štátu.
Druhú najvyššiu hodnotu v rámci ostatného finančného majetku tvoria podiely Slovenskej republiky
v medzinárodných finančných inštitúciách ako je napríklad Európska investičná banka, skupina inštitúcií v rámci
Svetovej banky, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) a ďalšie.
Prehľad dlhodobého finančného majetku podľa kapitol štátneho rozpočtu
Zostatok k
31.12.2016

Názov kapitoly
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Investičné fondy (SIH, SZRF)*
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
Spolu

3 351 581 256,49
1 937 640 763,58
907 921 595,30
38 946 379,00
12 198 842,63
9 620 000,00
7 765 421,61
4 548 099,38
1 752 648,00
221 588,78
117 172,85
1 250,00
6 272 315 017,62

Zostatok k
31.12.2015
3 093 642 832,87
873 052 186,31
2 017 484 875,33
0,00
1 198 151 133,98
9 620 000,00
15 075 508,45
24 330 001,00
2 857 641,00
867 682 581,87
117 172,85
2 500,00
8 102 013 933,66

*Investičné fondy (SIH a SZRF) nie sú kapitolou štátneho rozpočtu, avšak pre prehľadnosť sa uvádzajú samostatne a sú konsolidované na
úrovni ústrednej správy.

Hodnota dlhodobého finančného majetku sa medziročne znížila o 1 829 698 916,04 eur, na tomto znížení sa
podieľala predovšetkým kapitola Ministerstva životného prostredia (o 1 185 952 291,35 eur) najmä vplyvom
eliminácie podielu na kmeňovom imaní štátnych podnikov (Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
890 744 376,25 eur a Vodohospodárskej výstavby, š.p. 307 406 757,73 eur). Neeliminoval sa podiel na
kmeňovom imaní Moldavského recyklačného podniku, š.p. v sume 1 676 071 eur z dôvodu, že uvedený štátny
podnik je v konkurze.
Kapitola Ministerstva financií SR vykázala úbytok 1 109 563 280,03 eur, dôvodom ktorého bola eliminácia
podielu v EXIMBANKE SR (100 000 000 eur) a v štátnom podniku Mincovňa Kremnica, š.p. (14 300 000 eur)
a odúčtovanie kapitálu splatného na vyzvanie v Európskej investičnej banke a v Medzinárodnej banke pre
obnovu a rozvoj. Ďalší úbytok dlhodobého finančného majetku bol zaznamenaný v kapitole Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a to vplyvom zníženia ostatného dlhodobého finančného majetku
o 867 478 343,09 eur v dôsledku eliminácie kmeňového imania štátnych podnikov, ktorých je zakladateľom
a v roku 2016 boli začlenené do konsolidovaného celku kapitoly.
Významné prírastky zaznamenala kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume
1 064 588 577,27 eur, na ktorom sa podieľal prírastok ostatných pôžičiek o 1 870 653 619,16 eur, čo
predstavuje pôžičky poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania a úbytok ostatného dlhodobého finančného
majetku o 811 061 246,93 eur vplyvom eliminácie podielov na kmeňovom imaní štátnych podnikov.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách (r. súvahy 026)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách mimo konsolidovaného celku
predstavovali k 31. decembru 2016 hodnotu 189 218 429,90 eur, čo je medziročne viac o 77 925 652,67 eur.
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Prehľad podielov v dcérskych účtovných jednotkách podľa účtovných jednotiek KC:
Zostatok k
Účtovná jednotka
31.12.2016
MH Manažment, a.s.
183 155 894,27
Slovenská plynárenský priemysel, a.s.
4 934 000,00
Železnice Slovenskej republiky, š.p.
1 008 862,78
Technická inšpekcia, a.s.
117 172,85
Nemocnica sv. Michala, a.s.
2 500,00
Ministerstvo financií SR
0,00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
0,00
Spolu
189 218 429,90

Zostatok k
31.12.2015
0,00
4 934 000,00
0,00
117 172,85
2 500,00
100 000 000,00
6 239 104,38
111 292 777,23

V zmysle zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je MH Manažment, a.s. od 1.1.2016 právnym nástupcom Fondu národného
majetku Slovenskej republiky, na základe ktorého MH Manažment, a.s. ako právnická osoba určená
Ministerstvom hospodárstva SR preberá okrem iného aj jeho majetok vrátane majetkových účastí na podnikaní
právnických osôb a iných majetkových práv. Uvedené podiely nie sú v tejto účtovnej závierke konsolidované
metódou úplnej konsolidácie ale vzhľadom na svoj charakter sú vykázané v účtovnej hodnote. Uvedená zmena
v správe majetkových podielov z FNM (nekonsolidovaný v ústrednej správe) na MH Manažment, a.s. spôsobila
medziročný prírastok ako v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, tak aj v rámci ústrednej správy.
Ministerstvo financií SR v roku 2016 prvý krát konsolidovalo svoj 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, v hodnote 100 000 000 eur. V prípade Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s.
došlo usporiadaním podielu v dcérskej spoločnosti JESS Invest, s.r.o. k odúčtovaniu dlhodobého finančného
majetku, podielu v dcérskej spoločnosti v sume 6 239 104,38 eur. Uvedené bolo spôsobené zánikom účtovnej
jednotky JESS Invest, s.r.o. k dátumu 9.1.2016 z dôvodu zlúčenia s Jadrovou energetickou spoločnosťou
Slovenska, a.s.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (r. súvahy 027)
Cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom zaznamenali nárast o 85 553 125,24 eur a
k 31.12.2016 dosiahli hodnotu 3 216 032 188,20 eur. Takmer celú hodnotu vykazujú štyri účtovné jednotky
ústrednej správy, a to Ministerstvo hospodárstva SR (1 706 369 390 eur), Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(1 193 400 000 eur), MH Manažment, a.s. (149 463 249,48 eur) a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
(109 512 249 eur).
Prehľad podielov v pridružených účtovných jednotkách podľa účtovných jednotiek KC:
Zostatok k
31.12.2016
1 706 369 390,00
1 193 400 000,00
149 463 249,48
109 512 249,00
27 035 163,78
8 877 275,83
6 911 425,00
4 535 714,00
3 739 333,14
3 405 645,50
2 732 518,47
50 224,00
3 216 032 188,20

Účtovná jednotka
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
MH Manažment, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Slovenská pošta, a s.
DMD Group, a.s.
Železnice Slovenskej republiky, š.p.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Transpetrol, a.s.
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Spolu

Zostatok k
31.12.2015
1 663 674 910,00
1 414 228 000,00
0,00
0,00
27 261 959,31
8 760 988,19
6 721 002,40
3 409 508,50
0,00
3 943 519,76
2 479 174,80
0,00
3 130 479 062,96

V prípade Ministerstva hospodárstva SR ide o zvýšenie hodnoty podielov na vlastnom imaní energetických
spoločností (940 440 eur) a Slovenských elektrární, a.s. (43 634 920 eur) pri použití metódy vlastného imania.
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vykazuje na tomto riadku súvahy svoje investície v pridružených
účtovných jednotkách, ktoré neboli predmetom konsolidácie a medziročne sa znížili o 220 828 000 eur, najmä
vplyvom precenenia.
Podiely MH Manažment, a.s. tvoria prírastok v hodnote 149 463 249,48 eur z dôvodu zmeny správy podielov
štátu z bývalého FNM a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. vykázala hodnotu podielov v spoločnosti JESS,
a.s. ktorá sa už za rok 2015 konsolidovala len metódou vlastného imania
Prírastok podielových cenných papierov a podielov bol spôsobený aj začlenením štátneho podniku Železnice
Slovenskej republiky, š.p. do konsolidovaného celku, ktorý vykazuje majetkový podiel v pridružených
spoločnostiach (ŽPSV, a.s., Čaňa a Breitspur Planungs GmbH, Viedeň) v celkovej sume 3 739 333,14
eur.Spoločnosť DMD GROUP, a.s. vykazuje prírastok v sume 1 126 205,50 eur v dôsledku zaúčtovania ocenenia
podielu metódou vlastného imania v spoločnej účtovnej jednotke ZVS Holding, a.s.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (r. súvahy 029)
Realizovateľné cenné papiere vykazujú najmä obchodné spoločnosti, ako napríklad Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., Slovenská pošta, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a ďalšie, voči účtovným
jednotkám, ktoré neboli súčasťou konsolidovaného celku. Správa štátnych hmotných rezerv SR vykazuje
v hodnote 9 620 000,00 eur podiely v spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a.s., čo predstavuje podiel 13,45
% základného imania. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako nástupnícka organizácia centier
výskumu rastlinnej a živočíšnej výroby prevzala aj hodnotu realizovateľných cenných papierov (202 246,90 eur).
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykazuje podiely v spoločnej aukčnej kancelárii (CAO) v sume
200 500 eur, ktorú vytvorilo 8 prevádzkovateľov prenosových sústav. V roku 2015 bola schválená dohoda
o zlúčení a vytvorení spoločnej alokačnej kancelárie (JAO), ktorú založili 23 prevádzkovateľov prenosových
sústav, medzi nimi aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá má 5 % podiel.
Prehľad realizovateľných cenných papierov podľa účtovných jednotiek KC
Zostatok k
31.12.2016
9 620 000,00
5 805 809,62
3 296 892,73
202 246,90
200 500,00
155 456,41
110 844,02
17 350,00

Účtovná jednotka
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Železnice Slovenskej republiky, š.p.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.
MH Manažment, a.s.
DMD Group, a.s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
DMD CAPITAL, s.r.o.
Spolu

16 196,72

11 132,38
10 585,05
6 000,00
3,00
19 453 016,83

Zostatok k
31.12.2015
9 620 000,00
5 805 809,62
3 290 254,73
202 246,90
200 500,00
0,00
110 844,02
0,00
0,00
11 132,38
10 585,05
3,00
19 251 375,70

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a ostatné pôžičky (r. súvahy 030 až 032)
V rámci dlhových cenných papierov držaných do splatnosti na účte 065 v celkovej hodnote 15 549 585,95 eur
(2015: 14 831 546,19 eur) vykazuje takmer celú sumu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (15 549 585,95
eur) voči subjektom mimo konsolidovaného celku, zvyšok tvorí Ministerstvo financií SR (bondy Argentínskej
republiky v sume 504 695,95 eur). Z hľadiska druhu cenných papierov ide najmä o dlhopisy bánk a ostatné
dlhopisy.
Ostatné pôžičky na účte 067 vykazuje kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume
1 880 671 507,92 eur, z toho ide hlavne o úvery a pôžičky poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania v sume
nesplatenej istiny 1 870 653 619,16 eur po zohľadnení opravných položiek. Ďalej Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s. vykazuje 10 000 000 eur pôžičku pre Cargo Wagon, a.s. v druhom polroku 2015, keď už Cargo
Wagon, a.s. bola pridruženou účtovnou jednotkou (66 % akcií bolo predaných spoločnosti AAE). V rámci
kapitoly Ministerstva životného prostredia SR vykazuje Environmentálny fond ostatné dlhodobé pôžičky
v celkovej sume 12 148 618,63 eur v súvislosti poskytovaním úverov na podporu projektov zameraných na
dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky. Slovak Investment Holding, a.s. v sume 28 289 642 eur
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vykazuje poskytnutý mezzaninový úver (dlhodobý podriadený úver, ktorého celková cena a doba splatnosti
závisia od úspešnosti projektu a predstavuje určitú hybridnú formu financovania s charakteristikami bankového
úveru ale aj prostredníctvom vlastného kapitálu) na výstavbu D4/R7 so splatnosťou dňa 31.3.2049.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. súvahy 033)
Ostatný dlhodobý finančný majetok v hodnote 910 952 028,19 eur dosiahol medziročný pokles
o 2 906 461 367,19 eur, čo bolo spôsobené najme elimináciou kmeňového imania v štátnych podnikoch
(2 918 771 418,95 eur). Zostatok na uvedenom účte tvoria najmä vklady štátu v medzinárodných finančných
inštitúciách v správe Ministerstva financií SR (892 102 989,35 eur).
Prehľad ostatného dlhodobého finančného majetku podľa kapitol a účtovných jednotiek ich KC
Zostatok k
31.12.2016

Kapitola štátneho rozpočtu
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Mincovňa Kremnica, š.p.
Investičné fondy (SIH, SRZF)
Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo hospodárstva SR, z toho:
MH Manažment, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, z toho:
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo obrany SR
Spolu

892 171 509,35
892 136 189,35
33 000,00
2 320,00
10 656 737,00
10 656 737,00
4 359 776,11
1 997 758,55
1 987 758,55
10 000,00
1 752 648,00
11 607,30
10 000,00
1 607,30
1 991,88
0,00
0,00
910 952 028,19

Zostatok k
31.12.2015
903 724 941,70
903 724 941,70
0,00
0,00
0,00
0,00
11 131 988,69
2 087 643,69
10 000,00
2 857 641,00
811 072 854,23
1 607,30
867 480 334,97
1 198 151 133,98
20 906 857,12
3 817 413 395,38

Najvýznamnejším dôvodom medziročného poklesu hodnoty daného finančného majetku bola eliminácia
podielov v štátnych podnikov v celkovej sume 2 915 948 686,56 eur, keďže pre rok 2016 už boli súčasťou
konsolidovaného celku ústrednej správy.
Vklady štátu do medzinárodných inštitúcií v správe Ministerstva financií SR
Zostatok k
31.12.2016

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 k
31.12.2015

659 200 000,00
111 813 379,75
55 504 687,84
28 082 180,06
21 481 113,06
13 342 064,00
2 397 000,00
282 564,64

659 200 000,00
111 813 379,75
54 112 388,57
27 631 773,68
21 481 113,06
12 473 522,00
2 397 000,00
282 564,64

892 102 989,35

889 391 741,70

Medziročne sa hodnota podielov v medzinárodných inštitúciách zvýšila o 2 711 247,65 eur vplyvom kurzových
zmien. Na riadku súvahy 033 ďalej vykazuje Ministerstvo financií SR vklad v spoločnosti RVS, a.s. v hodnote
33 200,00 eur, ktorý je medziročne bez zmien.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (r. súvahy 034)
K 31.12.2016 bol upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní v Európskej investičnej banke
(573 996 175 eur) a v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (424 731 712,44 eur) odúčtovaný na
podsúvahu. Ide o úpravu účtovnej politiky s cieľom zosúladenia s ostatnými finančnými inštitúciami, ktoré majú
podobné podiely a zároveň ide o kapitálové účasti splatné na vyzvanie tzv. „call capital“, pričom nie je isté
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v akej výške a v akom období bude Ministerstvo financií SR vyzvané na ich splatenie. Preto nespĺňajú kritériá
pre ich vykázanie v aktívach KÚZ. Medziročný pokles tak dosiahol celkových 998 727 987,44 eur.
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Obstaranie dlhodobého finančného majetku v správe Ministerstva financií SR
Zostatok k
31.12.2016

Medzinárodná inštitúcia
Podiel na zvýšení základného imania Európskej investičnej banky
Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní Medzinárodnej banky pre
obnovu a rozvoj
Spolu

Zostatok k
31.12.2015
0,00

573 996 175,00

0,00
0,00

424 731 712,44
998 727 887,44

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený
v tabuľke č. 2 prílohy.

3.

Zásoby (r. súvahy 037 – 041)

Vzhľadom na špecifické úlohy a činnosť subjektov štátnej správy predstavujú zásoby významnú položku
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). Na celkovej netto hodnote zásob sa podieľajú najmä Ministerstvo obrany SR (815 406 086,07 eur),
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (131 770 000 eur), Správa štátnych hmotných rezerv SR
(110 204 344,68 eur) a Ministerstvo vnútra SR (62 349 178,81 eur). Netto hodnota zásob konsolidovaného
celku k 31. decembru 2016 dosiahla hodnotu 1 327 472 043,30 eur čo je o 27 639 163,67 eur menej ako v roku
2015.
Najvyšší úbytok dosiahli výrobky, a to 80 595 397,29 eur. Na tomto úbytku sa podieľala najmä kapitola
Ministerstva hospodárstva SR (o 94 475 000 eur) a v rámci nej Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kapitola
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaznamenala nárast objemu výrobkov o 12 443 778,16 eur,
z dôvodu začlenenia štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. (11 808 086,06 eur), ktorý na tomto účte
vykazuje zásoby dreva ako hlavného výrobku podniku.
Nárast bol zaznamenaný aj pri tovare (o 38 874 777,53 eur) a nedokončenej výrobe a polotovaroch (o
12 323 534,22 eur). Uvedený nárast tovaru bol spôsobený predovšetkým vplyvom spoločnosti MH Invest, s.r.o.,
ktorá na tomto účte vykazuje nehnuteľnosti a ich zhodnotenie v strategickom parku Nitra, ktoré sú určené na
predaj investorom v tomto priemyselnom parku.
Úbytok zásob tovaru bol zaznamenaný u Správy štátnych hmotných rezerv SR o 2 466 060,03 eur, v dôsledku
vyradenia mobilizačných rezerv na základe ich bezodplatného prevodu, prevodu správy resp. darovacích zmlúv.
Na celkovom medziročnom náraste nedokončenej výroby a polotovarov sa najviac podieľala kapitola
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (o 9 884 419,59 eur) a Ministerstva financií SR (o
2 857 183,60 eur), a to najmä vplyvom začlenenia štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p.
resp. Mincovne Kremnica š.p. do konsolidovaných celkov uvedených kapitol.
Zostatok k
31.12.2016

Riadok 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

999 295 999,16
2 127 869,16
19 336 346,71
1 226 553,99
150 077 762,29
1 779 223,22
156 982 711,92
48 859,36
1 327 472 043,30

Zostatok k
31.12.2015
998 626 665,25
474 280,36
7 012 812,49
0,00
230 673 159,58
690 635,26
118 107 934,39
57 109,52
1 355 111 206,97

Hodnota celkových zásob podľa kapitol ŠR:
Zostatok k
31.12.2016

Názov kapitoly

830 312 353,32
134 636 140,96
110 412 362,68
74 743 448,17

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo dopravy, výstavby reg. rozvoja SR
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31.12.2015
854 784 151,50
229 571 903,87
112 877 520,16
26 320 530,15
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Ministerstvo financií SR

66 060 942,39
35 852 925,47
26 407 287,59
14 004 632,46

68 239 936,68
33 095 656,92
871 916,34
5 232 359,50

Ministerstvo spravodlivosti SR

13 087 558,38

13 802 684,87

21 954 391,88
1 327 472 043,30

16 418 822,82
1 355 111 206,97

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ostatné
Spolu
Hodnota materiálu podľa kapitol ŠR:

Zostatok k
31.12.2016

Názov kapitoly
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ostatné
Spolu

Zostatok k
31.12.2015

825 095 684,21
65 511 328,55

848 786 080,30
67 780 431,99

33 350 686,72
31 363 711,70

24 166 004,10
29 366 318,90

12 602 897,94

13 344 897,79

31 371 690,04

15 182 932,17

999 295 999,16

998 626 665,25

Najvyšší pokles zásob materiálu (22 025 188,89 eur) vykazuje Ministerstvo obrany SR, z dôvodu pokračujúceho
prehodnocovania systému tvorby a udržiavania zásob munície a ostatného materiálu pre bojové použitie
ozbrojených síl, zároveň pokračujúci proces znižovania zásob prebytočného a neupotrebiteľného materiálu
s cieľom znížiť náklady na jeho skladovanie. Na základe výsledkov posúdenia využiteľnosti a reálnosti ocenenia
zásob boli vytvorené opravné položky k zásobám, ktoré zaznamenali medziročný nárast o 19 497 830 eur.
Prírastok v sume 9 184 682,62 eur v kapitole Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol
spôsobený najmä začlenením štátnych podnikov, Železníc Slovenskej republiky (8 479 263,36 eur) a Letových
prevádzkových služieb (2 384 561,17 eur) do konsolidovaného celku kapitoly. V prípade týchto spoločností sa
na uvedenom účte vykazujú v súvislosti s predmetom ich činnosti výrobky strojového, elektrotechnického,
hutníckeho a chemického priemyslu, osobné ochranné pracovné prostriedky a rovnošaty, stavebné materiály
a výrobky drevospracujúceho priemyslu, náhradné diely na technologické zariadenia a iné. Obdobne je to aj
v prípade kapitoly Ministerstva životného prostredia SR, kde sa na celkovom prírastku materiálu v sume
4 550 177,46 eur podieľal najmä Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (3 622 964,16 eur)
a Vodohospodárska výstavba, š.p. (780 206 eur). Metodicko-pedagogické centrum v rámci kapitoly Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vykazuje materiál v sume 5 029 267,82 eur, ktorý predstavuje nákup
didaktických pomôcok pre učiteľov a žiakov stredných škôl v rámci národného projektu financovaného zo
štrukturálnych fondov.
Prírastok materiálu v kapitole Ministerstvo financií SR o 4 432 281,78 eur bol spôsobený vplyvom začlenenia
Mincovne Kremnica, š.p. do jeho konsolidovaného celku, pričom uvedená spoločnosť ako materiál v sume
3 660 510,35 eur vykazuje materiál určený na výrobu obehových mincí.
Hodnota tovaru podľa kapitol ŠR:
Zostatok k
31.12.2016

Názov kapitoly
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ostatné
Spolu

Zostatok k
31.12.2015

110 208 648,25

112 647 079,28

41 366 802,49
2 726 418,36

2 149 964,68
2 070 761,41

1 021 461,20
670 457,54

0,00
618 373,13

988 924,08

1 240 129,02

156 982 711,92

118 107 934,39

V roku 2016 boli k hodnote zásob vytvorené opravné položky v hodnote 158 229 101,59 eur. Zúčtovanie
opravných položiek dosiahlo 48 455 466,36 eur. Konečný zostatok opravných položiek k zásobám k 31.12.2016
dosiahol 228 452 597,12 eur, čo je oproti roku 2015 viac o 109 773 635,23 eur.
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Na zvýšení opravných položiek sa podieľalo najmä Ministerstvo obrany SR, a to hlavne tvorbou opravných
položiek k materiálu v sume 5 848 790,31 eur a MH Invest, s.r.o. tvorbou opravných položiek
k nehnuteľnostiam na predaj v sume 130 265 926,29 eur z dôvodu zreálnenia ich hodnoty na úroveň
realizovateľnej hodnoty.
Vývoj opravných položiek k zásobám v roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 7 prílohy.

4.

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

V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy na riadku 048 súvahy vykazuje konsolidovaný
celok hodnotu 625 521 154,58 eur, z toho Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a s. tvorí 585 594 408,09 eur z
procesu vyraďovania jadrových zariadení a nákladov spojených s odstraňovaním jadrového odpadu.
Na riadku 049 súvahy sa vykazuje Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania
v hodnote 5 848 766,54 eur. Najvyššie sumy vykazuje Úrad vlády SR (5 598 929,21 eur) voči subjektom mimo
konsolidovaného celku a Pôdohospodárska platobná agentúra SR (132 202,98 eur).

5.

Pohľadávky (r. súvahy 050 a 087)

Dlhodobé pohľadávky konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 dosiahli brutto hodnotu
1 104 901 423,65 eur, z toho so splatnosťou nad 5 rokov je 489 923 127,44 eur. Netto hodnota dlhodobých
pohľadávok bola v sume 861 918 215,75 eur.
Prehľad dlhodobých pohľadávok k 31. decembru 2016:
Druh pohľadávky

Zostatok (brutto)
k 31.12.2016

z toho nad 5
rokov

Netto k
31.12.2016

Netto k
31.12.2015

Ostatné pohľadávky

520 946 460,61

17 259 849,85

425 959 157,26

336 621 911,37

Pohľadávky z pevných termínových operácií

347 393 203,29

266 532 919,21

347 393 203,29

267 479 068,18

Iné pohľadávky

213 927 286,49

188 604 222,50

66 384 867,46

74 145 217,91

21 903 079,61

17 494 976,36

21 903 079,61

24 556 939,51

725 053,95

31 159,52

271 568,43

196 720,81

6 339,70

0

6 339,70

2 929,76

0

0

0

332 078,58

1 104 901 423,65

489 923 127,44

861 918 215,75

703 334 866,12

Pohľadávky voči zamestnancom
Odberatelia
Pohľadávky z nájmu
Pohľadávky voči združeniu
Spolu

V porovnaní s rokom 2015 sa hodnota brutto dlhodobých pohľadávok zvýšila o 119 348 956,65 eur, hodnota
netto pohľadávok sa zvýšila o 158 583 349,63 eur.
V rámci ostatných pohľadávok na riadku 054 súvahy vykazuje najvyššiu sumu Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., a to 263 165 630,47 eur. Ide najmä o pohľadávky voči obchodným partnerom mimo súhrnného
celku, mestám a obciam z poskytnutých pôžičiek na podporu bytovej výstavby. Taktiež sú významné ostatné
pohľadávky EXIMBANKY SR v objeme 124 078 285,88 eur voči svojim zmluvným klientom.
Na riadku 055 súvahy vykazuje kapitola Ministerstva vnútra SR pohľadávky voči zamestnancom v celkovej
hodnote 21 900 268,95 eur, z toho úrad ministerstva 21 660 690,24 eur a Akadémia Policajného zboru
239 578,71 eur. Ide o pohľadávky voči zamestnancom rezortu ministerstva vnútra z titulu poskytnutých
návratných finančných výpomocí pôžičiek zo sociálneho fondu zamestnancom a z titulu odpredaja služobných
bytov zamestnancom. V medziročnom porovnaní ide o pokles týchto pohľadávok vo výške 2 645 406,11 eur.
Na riadku 057 vykazuje zostatok finančných derivátov len Ministerstvo financií SR. Ide o zabezpečovacie
transakcie pri správe a riadení štátneho dlhu denominované v cudzej mene. Medziročný prírastok bol
v hodnote 79 914 135,11 eur z dôvodu zmeny podkladového nástroja (úroková sadzba, kurz cudzej meny).
Z pohľadávok na riadku 061 súvahy vykazuje najvýznamnejšie hodnoty Slovenský záručný a rozvojový fond,
s.r.o. (35 140 972 eur), Vodohospodárska výstavba, š.p. (8 694 968 eur), Ministerstvo zdravotníctva SR
(8 561 094,47 eur), Ministerstvo financií SR (7 799 050,08 eur) a Ministerstvo hospodárstva SR (3 419 805,93
eur).
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Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. vykazuje dlhodobé pohľadávky z titulu implementácie protfóliového
úverového finančného nástroja zdieľaného rizika (portfolio risk sharing loan – PRSL), ktoré predstavujú pôžičky
poskytnuté z Holdingového fondu JEREMIE vybranému finančnému sprostredkovateľovi (SZRB, Tatrabanka, a.s.,
OTP banka Slovensko, a.s., Sberbank Slovensko, a.s.) na spolufinancovanie nového portfólia oprávnených
príslušných transakcií spolu so zdieľaním úverového rizika portfólia formou úveru.
Prvotne sa tieto pohľadávky oceňujú v sume, v akej boli prevedené finančnému sprostredkovateľovi vrátane
transakčných nákladov. V konsolidovanej súvahe sa pohľadávky z titulu PRSL vykazujú v diskontovaných
nákladoch znížené o hodnotu opravných položiek.
V prípade Vodohospodárskej výstavby, š.p. podstatnú časť uvedených pohľadávok tvoria pohľadávky voči
Slovenským elektrárňam, a.s. (8 693 430,52 eur) a vyplývajú z ročného zúčtovania za predchádzajúce účtovné
obdobia. Ministerstvo financií SR na riadku 061 súvahy vykazuje dlhodobé pohľadávky z titulu pôžičiek
poskytnutých v minulosti zahraničným vládam a iné dlhodobé pohľadávky voči prijímateľom prostriedkov
z fondov EÚ a iných finančných nástrojov z dôvodu nezrovnalostí alebo iného nároku na vrátenie finančných
prostriedkov. Medziročne sa hodnota týchto pohľadávok znížila o 32 798 084,86 eur, z dôvodu tvorby
a precenenia opravných položiek k pohľadávkam. Iné dlhodobé pohľadávky Ministerstva hospodárstva SR
tvoria pohľadávky zo vzniknutých nezrovnalostí, ktoré dlžníci splácajú v súlade s uzatvorenými splátkovými
kalendármi. Ďalej sa na uvedenom účte vykazuje pohľadávka voči mestu Žilina na základe Zmluvy o vrátení
finančných prostriedkov uzatvorenej v súlade s uznesením vlády SR č. 850 zo dňa 26.10.2005, ktorou bolo
mesto Žilina zaviazané vrátiť finančné prostriedky poukázané v roku 2004 a 2005 na regionálny rozvoj mesta
Žilina do štátneho rozpočtu.
Súčasné platné zákony stanovujú, že JAVYS z konsolidovaného celku Ministerstva Hospodárstva SR má nárok na
úhradu nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení z prostriedkov akumulovaných v Národnom jadrovom
fonde („NJF“) a tiež stanovuje špeciálny odvod, pomocou ktorého sa zabezpečia dostatočné prostriedky na
vyraďovanie a vykrytie historického deficitu fondu v budúcnosti, ktorý od roku 2011 vyberajú prevádzkovatelia
distribučných a prenosových sietí z elektriny predanej koncovým spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.
Pohľadávky sú preto zaúčtované v rovnakej výške ako rezervy na vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení.
Tieto pohľadávky budú financované v budúcnosti tak, ako sa budú plniť záväzky, ku ktorým sa vzťahujú. Aj keď
tieto pohľadávky predstavujú dlhodobé pohľadávky s očakávanými peňažnými tokmi počas niekoľkých desiatok
rokov, sú prezentované v súvahe ako obežné aktíva v súlade s požiadavkami Zákona o účtovníctve. Čerpanie
pohľadávok na budúce dotácie sa uskutočňuje na základe podpísaných grantových dohôd s Bohunickým
medzinárodným podporným fondom („BIDSF“), resp. na základe podpísanej zmluvy s Národným jadrovým
fondom, ktorá je vždy na jednoročné obdobie.
Krátkodobé pohľadávky konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 dosiahli brutto hodnotu
10 424 884 780,60 eur, z toho po splatnosti boli pohľadávky vo výške 6 287 209 931,41 eur. Netto hodnota
krátkodobých pohľadávok dosiahla 4 170 548 083,68 eur.
Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2016:
Druh pohľadávky
Pohľadávky z daňových a colných
rozpočtových príjmov
Iné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Odberatelia
Zúčtovanie s rozpočtom EÚ
Pohľadávky z nedaňových
rozpočtových príjmov
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky vyššie neuvedené
Spolu

Zostatok (brutto) k
31.12.2016

Z toho po lehote
splatnosti

Netto k
31.12.2016

Netto k
31.12.2015

5 739 055 854,68

5 387 053 744,44

520 306 086,65

396 412 001,84

2 192 380 298,89
792 691 109,47
732 112 961,71
536 904 333,20

339 813 966,36
327 039 925,22
36 746 922,62
0

1 946 344 891,55
392 396 989,68
589 141 791,63
536 904 333,20

2 205 255 415,54
393 975 031,81
416 065 888,43
460 741 889,08

329 772 489,86

186 540 814,63

94 371 175,56

152 409 741,08

88 352 779,39
8 267 984,48

9 174 339,45
238 428,65

77 862 083,20
8 238 118,02

196 200 138,51
2 653 977,38

5 346 968,92

601 790,04

4 982 614,19

3 412 799,37

10 424 884 780,60

6 287 209 931,41

4 170 548 083,68

4 227 126 786,92

V porovnaní s rokom 2015 sa zvýšila hodnota brutto krátkodobých pohľadávok o 820 394 477,51 eur. Zvýšenie
brutto hodnoty pohľadávok sa prejavilo hlavne pri daňových pohľadávkach Ministerstva financií SR, ktoré
medziročne boli vyššie o 782 656 669,30 eur.
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Ďalej sa na zvýšení brutto hodnoty podieľali pohľadávky voči odberateľom o 197 834 665,24 eur, ostatné
pohľadávky o 81 302 462,49 eur, pohľadávky voči zamestnancom o 5 551 827,82 eur. Zníženie zaznamenali
hlavne iné pohľadávky o 197 134 620,66 eur, pohľadávky z poskytnutých prevádzkových preddavkov
o 118 302 084,68 eur a pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov o 9 036 906,26 eur.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov štátnych rozpočtových organizácií na riadku 069 sú vykázané
napríklad ako vyrubené pokuty, sankcie, penále, poplatky a ostatné nedaňové príjmy, ktoré sú súčasťou
štátneho rozpočtu.
Prehľad nedaňových pohľadávok za vybrané kapitoly k 31. decembru 2016:
Zostatok k
Názov kapitoly
31.12.2016
Protimonopolný úrad SR
29 751 251,21
Ministerstvo vnútra SR
16 843 620,97
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15 880 841,89
Ministerstvo spravodlivosti SR
10 841 692,42
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8 813 247,74
Ministerstvo financií SR
5 790 420,46
Ministerstvo hospodárstva SR
2 298 540,46
Ministerstvo obrany SR
1 304 039,19
Ostatné
2 847 521,22
Spolu
94 371 175,56

Zostatok k
31.12.2015
53 289 310,13
10 910 030,49
15 990 072,93
51 522 486,92
2 494 551,38
12 120 727,82
2 253 040,40
1 643 438,91
3 829 521,01
152 409 741,08

Návratnosť pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov Protimonopolného úradu SR je závislá od výsledku
prebiehajúcich súdnych sporov, ktorých výsledok je k dátumu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky
neistý. Uvedené riziko súdnych sporov je zohľadnené pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.
Na riadku 070 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, spolu vo výške 520 306 086,65 eur.
Medziročne je netto hodnota pohľadávok z daní a cla vyššia o 123 894 084,81 eur z dôvodu nárastu predpisu
jednotlivých druhov daní.
Z iných pohľadávok vykázaných na riadku 084 v celkovej hodnote 1 946 344 891,55 eur vykazuje najvyššiu sumu
Ministerstvo financií SR, a to 1 778 332 408,18 eur zo špecifických operácií na finančnom trhu pri riadení
štátneho dlhu a likvidity, z úložiek voľných finančných prostriedkov v komerčných bankách a z pohľadávok voči
ostatným subjektom mimo konsolidovaného celku.
Zúčtovací vzťah voči rozpočtu EÚ na riadku 086 vykazuje hlavne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. vo výške
431 397 954,01 eur.
Prehľad o lehote splatnosti pohľadávok je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 9 Pohľadávky podľa doby
splatnosti v brutto hodnote.

6.

Finančné účty (r. súvahy 089 - 100)

Finančné účty a krátkodobý finančný majetok konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2016 hodnotu
2 685 626 146,92 eur (2015: 1 206 503 187,05 eur). Hodnotu finančných účtov tvorí najmä zostatok
prostriedkov na bankových účtoch, prostriedky Štátnej pokladnice, hotovosť v pokladniciach, ceniny
a krátkodobé cenné papiere.
Zostatok k
31.12.2016
2 679 639 123,60
1 735 565 095,71
834 114 576,41
57 250 894,35
43 843 514,91
8 865 042,22
5 987 023,32
5 952 141,47
34 881,85
0

Finančné účty
Finančné účty
Bankové účty
Účty Štátnej pokladnice
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
Pokladnica
Ceniny
Krátkodobý finančný majetok
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstaranie krátkodobého finančného majetku
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
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Zostatok k
31.12.2015
1 206 497 543,03
987 850 584,62
89 937 696,98
73 957 596,36
49 051 493,14
5 700 171,93
5 644,02
0
345,28
5 298,74
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Spolu

2 685 626 146,92
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Pokladnica a ceniny (r. súvahy 089 a 090)
V rámci zostatkov pokladnice vykazuje takmer celú hodnotu Slovenská pošta, a.s., a to 42 155 493,79 eur. Ide
o hotovosť na jednotlivých pobočkách pošty (tržby za poštové ceniny v hotovosti, e-kolky, SIPO, poštové
poukazy, služby TIPOS, predaj tlače a podobne).
V rámci položky ceniny sa vykazujú najmä poštové známky, stravné lístky, ostatné karty, ak majú hodnotu,
z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Najvyššiu hodnotu vykazuje Ministerstvo vnútra SR
5 523 772,09 eur, Slovenská pošta, a.s. 822 950,58 eur a Železnice Slovenskej republiky, š.p. 506 760,19 eur,
najmä za stravné lístky a nápojové poukážky.
Bankové účty (r. súvahy 091, 092 a 100)
Bankové účty sa medziročne zvýšili o 1 475 184 688,51 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 vzťah so subjektmi mimo konsolidovaného celku
a nedochádza k ich eliminácii s účtami Štátnej pokladnice. Prírastok predstavovali aj bankové účty štátnych
podnikov, z dôvodu zaradenia do konsolidovaného celku ústrednej správy v sume 214 557 110,80 eur.
Bežné bankové účty na riadku 091 sa zvýšili o 747 714 511,09 eur a termínované účty na riadku 092 sa znížili
o 16 706 702,01 eur. Najvyššiu hodnotu bežných bankových účtov vykazuje Slovenský plynárenský priemysel,
a.s. 492 641 000 eur, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 210 557 000 eur, Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s. 191 743 210,39 eur a EXIMBANKA SR 129 082 403,01 eur. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zaznamenal najvyšší medziročný prírastok, a to 303 538 000 eur spôsobený zmenami v pracovnom kapitáli
(výpredaj skladov, nárast záväzkov, atď.).
Prírastky zaznamenala aj Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. o 30 728 000 eur, pričom išlo o nárast na
termínovaných vkladoch v bankách.
Prírastok hodnoty účtov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. o 16 589 825,19 eur bol spôsobený prijatím
dotácie zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov spoločnosti v sume 93,6 mil. eur, ktorá bola použitá na
úhradu bežných a investičných výdavkov, ktoré však boli v nižšej výške ako poskytnutá dotácia.
V rámci bežných účtov vykazuje Ministerstvo financií SR prostriedky vo výške 36 552 117,06 eur uložené
v banke BNP Paribas s.a., s ktorými má obmedzené právo disponovania.
Úbytok na účte 221 u Jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. o 36 287 268,57 eur bol spôsobený
zmenou metódy konsolidácie, uvedená spoločnosť sa konsoliduje metódou vlastného imania. V prípade
spoločnosti MH Invest, s.r.o. poklesol stav bankových účtov o 33 997 361,44 eur najmä z dôvodu úhrad
záväzkov za nákup pozemkov, terénnych úprav pozemkov a výstavby inžinierskych sietí v strategickom parku
Nitra. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. zaznamenala medziročný pokles zostatku na bankových
účtoch v sume 23 552 088,54 eur, ktorých výšku ovplyvňujú najmä finančné zábezpeky v rámci obchodovania
na dennom trhu a zúčtovanie odchýlok. Slovenská pošta, a.s. vykazuje zníženie bankových účtov
o 12 434 787,78 eur v dôsledku vplyvu viacerých faktorov ako napríklad úhrada záväzkov, inkaso pohľadávok
a tržieb v hotovosti, realizácia poštového platobného styku, výplata dôchodkov a sociálnych dávok, SIPO, ekolok a iné obstarávateľské činnosti spôsobujúce príjem a vyplácanie finančných prostriedkov.
Ako termínované účty vykazuje hodnotu Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. 53 361 246,23 eur,
Tipos, a.s. 3 847 042,45 eur a EXIMBANKA SR sumu 42 605,67 eur.
Účty Štátnej pokladnice na riadku 100 súvahy predstavujú prostriedky uložené na bežných účtoch v Národnej
banke Slovenska (NBS) a v ostatných komerčných bankách, bežné účty na zabezpečenie vkladov a výberov
finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice prostredníctvom NBS a komerčnej banky.
Bežnými účtami môže Štátna pokladnica voľne disponovať. Účty štátnej pokladnice dosiahli k 31.12.2016 stav
834 114 576,41 eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 nárast o 744 176 879,43 eur. V rámci
nich najväčší nárast zaznamenali účty Štátnej pokladnice zriadené v NBS, a to o 744 043 318,60 eur, hlavne
z dôvodu nárastu stavu na účte Target (PM účet) a bežnom účte vedenom v mene euro.
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Krátkodobé cenné papiere (r. súvahy 095 – 099)
V rámci finančných účtov sa vykazujú ostatné realizovateľné cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do
splatnosti alebo určené na obchodovanie a obstaranie krátkodobého finančného majetku.
Ostatné realizovateľné cenné papiere dosiahli objem 5 952 141,47 eur a sú vykazované spoločnosťou MH
Manažment, a.s., ide napr. o družstevné podielnické listy, listinné cenné papiere atď.
Majetkové cenné papiere zaznamenali medziročný pokles o 5 298,74 eur, z toho u Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a.s. o 5 000 eur z dôvodu eliminácie podielu v SZRF.
Opravné položky boli tvorené k ostatným realizovateľným cenným papierom v hodnote 11 548 000 eur
Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. vo výške 100 % hodnoty akcií Slovenskej kreditnej banky, a.s.
nachádzajúcej sa v konkurze.

7.

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

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dosiahli hodnotu 559 337 395,66 eur, z toho dlhodobé
559 136 165,66 eur. Oproti roku 2015 došlo k zníženiu dlhodobých výpomocí o 6 798 385,90 eur.
Prehľad návratných finančných výpomocí k 31.12.2016:
Zostatok k
31.12.2016

Návratné finančné výpomoci
Ostatným subjektom verejnej správy
z toho krátkodobé
Ostatným organizáciám
Spolu

Zostatok k
31.12.2015

559 305 901,71

566 104 287,61

201 230,00

201 230,00

31 493,95

31 493,95

559 337 395,66

566 135 781,56

Poskytnuté NFV subjektom v rámci verejnej správy
Názov dlžníka

Dátum splatnosti

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov
Mesto Košice
Hlavné mesto SR Bratislava
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Mesto Martin
Mesto Prievidza
Prievidza Invest, s.r.o
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Obec Ľubotice
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Mesto Žilina

16.12.2024
31.12.2025
31.12.2018
31.10.2019
30.11.2026
31.7.2027
31.7.2027
17.8.2011
31.12.2024
17.8.2011
31.12.2016

Spolu

Zostatok k
31.12.2016
520 000 000,00
19 500 000,00
10 000 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
1 386 199,01
2 302 758,66
203 263,22
155 000,00
57 450,82
0,00

Zostatok k
31.12.2015
520 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
0,00
1 386 199,01
2 302 758,66
248 522,92
175 000,00
57 450,82
11 733 126,20

559 104 671,71

565 903 057,61

V roku 2014 bola poskytnutá NFV Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov vo výške
520 000 000 eur na základe uznesenia vlády SR č. 581/2014. Splatnosť istiny NFV je v roku 2024 a úročenie je na
základe 6 mesačného EURIBOR-u. Agentúra prostriedkami z prijatej NFV splatila bankový úver, ktorý použila na
nákup ropných zásob.
V roku 2016 došlo k odpusteniu časti pohľadávky voči mestu Žilina vo výške 3 111 881,54 eur podľa uznesenia
vlády SR č. 561/2016 a splatením zostávajúcej časti istiny vo výške 8 621 244,66 eur v súlade s dodatkom
k zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre mesto Žilina.
Mesto Košice čerpá NFV zo štátnych finančných aktív v hodnote 20 000 000 eur, na základe uznesenia vlády SR
č. 359/2014. V roku 2014 išlo o čerpanie v dvoch tranžiach v hodnote 4 000 000 eur a 1 700 000 eur. V januári
2015 bola poskytnutá tretia časť 6 300 000 eur a v decembri 2015 posledná časť 8 000 000 eur. Splatnosť
výpomoci je dohodnutá postupne od roku 2016 do roku 2025. V roku 2016 mesto Košice splatilo 500 000 eur.
Mesto Bratislava čerpá NFV zo štátnych finančných aktív v hodnote 10 000 000 eur na zabezpečenie
spolufinancovania rozvojových projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ a podporu plnenia funkcií
Hlavného mesta Slovenskej republiky.
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V roku 2016 bola poskytnutá návratná finančná výpomoc Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade
s uznesením vlády SR č. 597/2016 na elimináciu následkov požiaru budovy Prírodovedeckej fakulty v hodnote
3 000 000 eur a Mestu Martin, na základe uznesenia vlády SR č. 118/2016, na zabezpečenie samosprávnych
funkcií mesta v hodnote 2 500 000 eur.
Obci Ľubotice bolo na základe uznesenia vlády SR č. 537/2014 poskytnutých 200 000 eur na vysporiadanie
súdneho sporu, v roku 2015 došlo k splátke vo výške 25 000 eur a v roku 2016 vo výške 20 000 eur.
Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo NFV Mestu Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. na základe
uznesenia vlády SR č. 400/2015 za účelom splatenia existujúcich úverov, v celkovej výške 3 800 000 eur.
K ostatným NFV poskytnutým podnikateľským subjektom vo výške 49 518 092,27 eur je tvorená opravná
položka v 100 % výške, z dôvodu prebiehajúcich konkurzov a neukončených likvidácií týchto subjektov.
Návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám na riadku 105 súvahy, ktoré nie sú súčasťou
konsolidovaného celku dosiahli hodnotu 31 493,95 eur. Celú hodnotu vykazuje Ministerstvo zdravotníctva SR.
V uvedených prípadoch ide o hodnotu úrokov z poskytnutých finančných výpomocí zdravotníckym zariadeniam,
ktorých istina bola odpustená v roku 2011.
Krátkodobé návratné finančné výpomoci (r. súvahy 108 - 112)
Krátkodobé finančné výpomoci dosiahli k 31. decembru 2016 hodnotu 201 230 eur a ich zostatok tvoria len
výpomoci ostatným subjektom verejnej správy, ktoré vykazuje Ministerstvo hospodárstva SR. Ide o poskytnuté
výpomoci štátnym podnikom v likvidácii.
Vývoj opravných položiek k návratným finančným výpomociam v roku 2016:
Návratná finančná výpomoc

Opravná položka
k 31.12.2015

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Opravná položka
k 31.12.2016

Podnikateľským subjektom
Ostatným organizáciám

61 437 556,07
2 089,32

0,00
0,00

11 876 577,26
0,00

42 886,54
0,00

49 518 092,27
2 089,32

Spolu

61439 645,39

0,00

11 876 577,26

42 886,54

49 520 181,59

Opravné položky boli tvorené k návratným finančným výpomociam voči podnikateľským subjektom mimo
konsolidovaného celku a k ostatným organizáciám.

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 411 946 973,31 eur a medziročne boli vyššie o 18 717 354,44 eur.
V ostatných nákladoch budúcich období vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo financií SR 178 129 417,47
eur a z toho 149 267 603,49 eur ako budúce nákladové úroky zo štátnych dlhopisov a prijatých zahraničných
úverov (2015: 151 422 469,51 eur). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vykazuje hodnotu 147 086 223,26 eur
a z toho 145 451 580,91 eur z dôvodu nákladov spojených s platbami za služby elektronického mýta
(2015: 168 720 244,77 eur). Ďalej významnú hodnotu vykazuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
(36 183 533,34 eur), najmä z dôvodu časovo rozlíšených platieb na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a príspevku Národnému informačnému centru zdravotníckych informácií.
Komplexné náklady budúcich období (r. súvahy 115)
Komplexné náklady budúcich období v celkovej sume 348 665 eur vykazujú štátne podniky, konkrétne Vojenské
lesy a majetky SR, š.p. v sume 128 015,15 eur a LESY Slovenskej republiky, š.p. v sume 220 649,85 eur. Ide
o časové rozlíšenia oplotenia zverníc, časovo rozlíšené náklady na program starostlivosti o les a iné časovo
rozlíšené náklady.
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Príjmy budúcich období (r. súvahy 116)
Príjmy budúcich období dosiahli hodnotu 45 095 879,32 eur a medziročne boli vyššie o 29 816 547,71 eur.
V rámci príjmov budúcich období vykazujú najmä obchodné spoločnosti časovo rozlíšené príjmy z tržieb.
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi vykazuje príjmy budúcich období v sume 26 203 148,37 eur z povinných príspevkov
za IV. štvrťrok 2016 a pohľadávku z odvodov, ktoré uhrádzajú prevádzkovatelia sústav. Ministerstvo
hospodárstva SR na tejto položke vykazuje časovo rozlíšené odvody od prevádzkovateľov jednotlivých
distribučných sústav za december 2016v hodnote 5 310 366,13 eur.

9.

Vlastné imanie (r. súvahy 120 – 129)

Vlastné imanie konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 dosiahlo hodnotu -32 215 605 139,78 eur
(2015: -34 403 927 317,92 eur) a oproti predchádzajúcemu obdobiu sa záporné vlastné imania znížilo
o 2 188 322 178,14 eur.
Prehľad hodnoty vlastného imania podľa kapitol ŠR:
Vlastné imanie k
31.12.2016

Kapitola ŠR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo kultúry SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Slovenská informačná služba
Slovenská akadémia vied
Národný bezpečnostný úrad SR
Štatistický úrad SR
Kancelária prezidenta SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad jadrového dozoru SR
Kancelária Národnej rady SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Kancelária Súdnej rady
Generálna prokuratúra SR
Najvyšší súd SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Investičné fondy (SIH, SZRF)
Protimonopolný úrad SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo financií SR
Spolu

8 726 947 112,67
5 898 628 065,91
1 744 335 563,39
1 104 053 960,86
986 995 596,79
135 153 288,93
130 081 121,23
61 399 302,78
17 372 198,92
9 310 369,83
8 636 179,19
8 541 222,02
7 029 595,89
4 550 460,77
1 972 657,12
850 977,91
702 689,75
253 515,73
54 333,41
45 082,31
33 443,57
-2 201,85
-28 095,02
-1 656 460,24
-1 719 709,54
-3 508 730,82
-7 078 148,50
-20 634 534,97
-38 559 905,00
-50 571 796,61
-69 726 683,07
-89 403 616,14
-93 206 788,09
-109 881 186,05
-50 576 574 022,86
-32 215 605 139,78

Vlastné imanie k
31.12.2015
5 361 767 204,26
4 275 809 088,23
1 153 628 005,24
-5 754 543 264,25
1 012 738 678,51
137 668 358,92
-8 000 252 463,97
52 950 562,81
13 859 414,49
5 648 489,98
-1 215 061 374,68
7 180 834,78
5 532 857,40
4 132 225,10
721 575,20
894 269,77
885 070,36
415 891,29
-20 373,44
69 876,00
-4 400,61
-11 780,44
0,00
-21 241 028,44
-3 820 664,54
-536 709,28
0,00
-20 865 143,28
0,00
-24 604 475,53
-37 960 248,18
-42 927 236,42
-75 374 760,54
170 528 180,28
-31 411 133 976,94
-34 403 927 317,92

Zníženie záporného vlastného imania k 31.12.2016 bolo spôsobené hlavne nižším záporným celkovým
výsledkom hospodárenia na riadku 126 o 2 229 963 157,68 eur. Tento výsledok je tvorený záporným výsledkom
hospodárenia minulých rokov, ktorý bol medziročne nižší o 1 324 597 554,40 eur a výsledkom hospodárenia
bežného obdobia, ktorý bol medziročne lepší o 905 365 603,28 eur.
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Ostatné fondy poklesli o 39 111 997,73 eur a dosiahli objem 3 091 957 924,66 eur. K zníženiu ostatných fondov
došlo v kapitolách Ministerstva hospodárstva SR (o 29 556 508,02 eur) a Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR (o 10 655 489,71 eur) v súvislosti so znížením kmeňového imania štátnych podnikov.
Naopak ostatné fondy narástli v kapitole Ministerstva financií SR vplyvom navýšenia kmeňového imania
štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p.
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 je uvedený v tabuľke č. 12
prílohy.
Oceňovacie rozdiely (r. súvahy 121 a 122)
Oceňovacie rozdiely dosiahli hodnotu -65 152 375,66 eur a medziročne sú nižšie o 1 013 593,77 eur, hlavne
z dôvodu zúčtovania oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín u Vodohospodárskej výstavby, š.p.
(-949 346 eur). U Ministerstva financií SR ide o zúčtovanie precenenia podielov v Exportno-importnej banke SR
a ostatné rozdiely voči subjektom mimo súhrnného celku spolu v hodnote -71 410 036,68 eur. Ďalšiu významnú
hodnotu vykazuje Správa štátnych hmotných rezerv SR, a to 6 445 959,63 eur z precenenia nepeňažného
vkladu v Spoločnosti pre skladovanie, a.s.
Fondy (r. súvahy 124 a 125)
Konečný zostatok fondov v rámci vlastného imania konsolidovaného celku dosiahol 3 091 957 924,66 eur.
Medziročne sa ich hodnota znížila o 39 111 997,73 eur. Na riadku 125 (Ostatné fondy) sa vykazujú hodnoty
kmeňového imania štátnych podnikov u správcov jednotlivých kapitol ŠR. Hodnota týchto podielov je
3 091 957 924,66 eur. Zníženie bolo spôsobené znížením kmeňového imania niektorých štátnych podnikov
v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (-29 556 508,02 eur) a Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (-10 655 489,71 eur). Ministerstvo financií SR zaznamenalo zvýšenie
hodnoty podielov o 1 100 000 eur, a to v štátnom podniku Mincovňa Kremnica, š.p.
Výsledok hospodárenia minulých období (r. súvahy 127)
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia dosiahol k 31.12.2016 hodnotu -33 538 829 604,08 eur. Medziročne
došlo k zníženiu jeho záporného zostatku, a to o 1 324 597 554,40 eur, čo bolo spôsobené hlavne preúčtovaním
výsledku hospodárenia za rok 2015 v súlade s postupmi účtovania, ktorý bol medziročne lepší
o 4 012 486 294,11 eur.
Obchodné spoločnosti vykázali na tejto položke hodnotu 9 504 185 155,79 eur, z toho najviac Národná
diaľničná
spoločnosť,
a.s.
3 873 039 387,11
eur,
Slovenský
plynárenský
priemysel,
a.s.
1 673 647 876,34 eur, Verejné prístavy, a.s. 593 222 036 eur a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
563 723 112,48 eur.
Prírastky na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov predstavuje predovšetkým
prírastok z dôvodu vykazovania rezerv na zamestnanecké požitky za zamestnancov rozpočtových
a príspevkových organizácií ústrednej správy Ministerstvom financií SR.
Z úbytkov na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je najvýznamnejší úbytok na
Ministerstve financií SR v sume 2 353 924 484,91 eur, ako oprava výsledku hospodárenia minulých rokov,
najmä z dôvodu opravy významnej chyby minulých účtovných období pri výpočte rezervy na zamestnanecké
požitky v sume 1 432 044 224,68 eur. Uvedená chyba nastala v dôsledku nesprávneho použitia vstupných
parametrov pri výpočte rezervy k 31. 12. 2015 a týkala sa použitej diskontnej sadzby pri požitkoch Ministerstva
spravodlivosti SR a priemerného veku dôchodcov s nárokom na benefit na Ministerstve obrany SR,
Výsledok hospodárenia bežného obdobia (r. súvahy 128)
Výsledok hospodárenia za rok 2016 dosiahol -1 716 032 205,16 eur a oproti roku 2015 sa zlepšil
o 905 365 603,28 eur. Zlepšenie výsledku hospodárenia bolo spôsobené najmä lepším výsledkom dvoch
organizácií, a to Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (o 429 157 378,91 eur)
a Ministerstva financií SR(o 582 699 069,85 eur). Pokles záporného výsledku hospodárenia za Ministerstvo
financií SR bol spôsobený zvýšením daňových a colných výnosov (o 1 753 070 581,61 eur), znížením tvorby
ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (o 692 499 962,06 eur) a poklesom finančných výnosov
(o 1 009 059 700,38 eur).
Najvyšší kladný výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie dosiahlo Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, a to 315 227 805,22 eur. Celkový kladný výsledok hospodárenia kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 376 825 498,76 eur.
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Kapitola Ministerstva hospodárstva SR vykazuje kladný výsledok hospodárenia za rok 2016 v sume
105 295 534,54 eur, pričom medziročné zlepšenie predstavuje 146 630 596,69 eur. Na kladnom výsledku
hospodárenia za rok 2016 mal rozhodujúci podiel výsledok hospodárenia Národného jadrového fondu v sume
108 285 497,11 eur a Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. v sume 260 483 782,63 eur. Na znížení
celkovej výšky výsledku hospodárenia sa podieľala spoločnosť MH Manažment, a.s. so stratou 19 457 980,44
eur a úrad Ministerstva hospodárstva SR nižším výsledkom hospodárenia z dôvodu eliminácie dividend úhrnom
258 478 293,32 eur.
Najvyšší záporný výsledok dosiahla kapitola Ministerstva financií SR, a to -1 715 225 180,01 eur, čo bolo
spôsobené najmä hotovostným deficitom štátneho rozpočtu za rok 2016.
Výsledok hospodárenia obchodných spoločností po konsolidácii v rámci ústrednej správy dosiahol
-15 843 233,89 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 383 913 425,66 eur. Najvyšší záporný výsledok
hospodárenia vykazuje Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (-200 198 412,70 eur) a MH Invest, s.r.o.
(-142 704 688,25 eur). Naopak, kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý najmä v spoločnostiach Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. (260 483 782,63 eur), Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
(55 940 335,92 eur) a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (35 986 954,32 eur).
Podiely iných účtovných jednotiek
Tieto podiely boli vykázané vo výške 12 451 120,46 eur (2015: 13 966 508,50 eur) a ich medziročný pokles
o 1 515 388,04 bol spôsobený najmä zmenou metódy konsolidácie Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko,
a.s.

10.

Rezervy (r. súvahy 132 – 135)

Účtovné jednotky konsolidovaného celku vykázali k 31.12.2016 rezervy v celkovej výške 23 299 153 522,47 eur.
Medziročne boli rezervy vyššie o 3 191 750 509,37 eur, hlavne z dôvodu aktualizácie expertného odhadu
rezervy na zamestnanecké požitky organizácií ústrednej správy. Na výpočet týchto rezerv majú vplyv
ustanovenia kolektívnych zmlúv jednotlivých organizácií, ustanovenie príslušnej legislatívy ako aj počet
zamestnancov, počet odpracovaných rokov v organizácii a podobne.
Najvýznamnejšie položky rezerv k 31. decembru 2016:
Druh rezerv
Zamestnanecké požitky štátnych ROPO organizácií
Rezerva Javys, a.s. na environmentálne záťaže
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Nevyfakturované dodávky a služby
Ostatné
Spolu

Zostatok k
31.12.2016
20 648 623 454,73
1 051 456 909,77
587 138 782,06
64 009 645,79
31 166 049,91
916 758 680,21
23 299 153 522,47

Zostatok k
31.12.2015
17 985 009 867,95
1 097 406 179,80
440 105 178,39
22 545 890,41
16 249 089,30
546 086 807,25
20 107 403 013,10

Rezervy na zamestnanecké požitky (benefity) za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie účtuje
a vykazuje Ministerstvo financií SR v úhrnnej hodnote 20 648 623 454,73 eur. Na výšku týchto rezerv majú
vplyv ustanovenia kolektívnych zmlúv jednotlivých organizácií, ustanovenie príslušnej legislatívy ako aj počet
zamestnancov, počet odpracovaných rokov v organizácii a podobne. Na celkovej výške rezervy sa významnou
mierou podieľajú rezervy vytvorené za zamestnancov silových rezortov ako sú Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo financií SR na výsluhové dôchodky
zamestnancov, dôchodcov, siroty a vdov, pričom práve rezervy na výsluhové dôchodky tvoria takmer 99 %
rezerv na zamestnanecké požitky. Z ostatných benefitov sú odhadované rezervy na životné a pracovné jubileá
a odchodné do dôchodku. Medziročne bola rezerva vyššia o 2 663 613 586,78 eur. Ministerstvo financií SR
opravilo k 31. 12. 2016 významnú chybu minulých účtovných období v súvislosti s rezervou na zamestnanecké
požitky vo výške 1 432 044 224,68 eur. Táto oprava sa týkala nesprávneho použitia vstupných parametrov pri
výpočte rezervy k 31. 12. 2015, ktoré sa týkali diskontnej sadzby pri požitkoch Ministerstva spravodlivosti SR
a priemerného veku dôchodcov požitkoch Ministerstva obrany SR.
Ďalej významnú hodnotu vykazuje JAVYS a.s. a to sumu 1 051 456 909,77 eur. Ide o dlhodobé rezervy
vytvorené na vyraďovanie a likvidáciu jadrových elektrární A1 a V1, rezervy na likvidáciu a vyraďovanie
neenergetických zariadení.
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Ministerstvo hospodárstva SR vykázalo na základe súčasnej platnej legislatívy významné rezervy súvisiace s
odhadmi záväzkov na splnenie povinnosti zabezpečiť vyraďovanie energetických, neenergetických jadrových
zariadení, skladovanie a trvalé uloženie vyhoreného jadrového paliva. Existujú významné neistoty týkajúce sa
vzniku budúcich podmienok podnikania, zmien poznatkov a technológie, ekonomických podmienok, právnych
požiadaviek a konkurenčného prostredia v odvetví, ktoré môžu vyústiť do budúcich úprav odhadov súm na
likvidáciu jadrových zariadení a uloženie vyhoretého jadrového paliva, resp. súm vykázaných ako súvisiace
pohľadávky voči fondu, čo môže viesť k závažným zmenám vykázanej finančnej situácie, vlastného imania a
výsledkov hospodárenia. Skutočné budúce náklady sa budú líšiť od odhadov, pričom tieto rozdiely môžu byť
významné.
Ministerstvo vykázalo rezervy na jadrové vyraďovanie energetických a neenergetických zariadení v plnej výške
predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných na základe priemerného úročenia dlhodobých
štátnych dlhopisov približne 3,474 %. Zmena výšky rezerv v roku 2016 je spôsobená aktualizáciou odhadov
očakávaných nákladov na vyradenie z dôvodu schválenia aktualizovanej koncepcie stratégie záverečnej časti
jadrovej energetiky vládou Slovenskej republiky, zníženej o použitie rezervy na vyraďovanie jadrovej elektrárne
A1 a V1 vo výške skutočných nákladov vynaložených počas roku 2016.
Z rezerv na prebiehajúce a hroziace súdne spory (dlhodobých aj krátkodobých) vykazuje najvyššiu hodnotu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a to 141 808 938,11 eur, Ministerstvo financií SR
89 051 545,16 eur, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 64 533 904,18 eur, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 37 331 733,47 eur a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
29 613 282,22 eur. Ďalšie významné rezervy na súdne spory tvoria viaceré obchodné spoločnosti, ako napríklad
Slovenská konsolidačná, a.s. 26 122 130,36 eur, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 547 452,25 eur,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 112 000 eur.
Z rezerv na odstránenie znečistenia životného prostredia vykazujú najvyššie sumy Železnice Slovenskej
republiky, š.p. 42 610 864,43 eur, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 938 795 eur a Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s. 304 162,68 eur.
Z rezerv na nevyfakturované dodávky a služby vykazujú najvyššie sumy Železnice Slovenskej republiky, š.p.
16 076 945,66 eur, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 857 206,26 eur, Národná diaľničná spoločnosť,
a.s. sumu 4 804 393,69 eur a Ministerstvo obrany SR 2 868 015 eur.
Z ostatných rezerv vykazuje najvyššiu sumu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 283 879 720,04 eur, ako
záväzky z technických rezerv tvorených podľa postupov účtovania pre zdravotné poisťovne. Medziročne sa
výška rezerv zdravotnej poisťovne zvýšila o 60 656 274,35 eur.
Prehľad o pohybe rezerv podľa druhov a doby splatnosti k 31. decembru 2016 je uvedený v tabuľke č. 13 a 14
prílohy.

11.

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

V rámci zúčtovacích vzťahov na riadku 142 súvahy vykazuje konsolidovaný celok hodnotu 868 368,08 eur a na
riadku 143 súvahy hodnotu 346 030 689,71 eur. Celkové záväzky zo zúčtovacích vzťahov dosiahli
k 31. decembru 2016 hodnotu 346 899 057,79 a medziročne sú nižšie o 4 380 948,39 eur.
Z hodnoty účtu 359 vykazuje Ministerstvo financií SR sumu 275 043 747 eur ako záväzok z podielových daní,
ktoré sú príjmom subjektov územnej samosprávy. Sumu 52 694 681,66 eur vykazuje Ministerstvo zdravotníctva
SR a ide o finančné prostriedky poukázané ministerstvu zo štátnych finančných aktív v minulých obdobiach na
finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
a Ministerstva obrany SR.

12.

Záväzky (r. súvahy 144 a 156)

Dlhodobé
záväzky
konsolidovaného
celku
dosiahli
hodnotu
31 588 483 612,16
eur
(2015: 31 610 368 139,16 eur). V rámci dlhodobých záväzkov sa vykazujú aj záväzky z vydaných dlhopisov so
splatnosťou dlhšou ako 1 rok, ktorých hodnota bola 31 210 210 988,88 eur. Informácie o záväzkoch z dlhopisov
sú uvedené nižšie v samostatnom texte.
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Prehľad dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2016 (bez záväzkov z dlhopisov):
Zostatok k
Záväzok
z toho nad 5 rokov
31.12.2016
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu
Iné záväzky
Spolu

Zostatok k
31.12.2015

182 121 108,33
41 403 978,94
6 132 073,41
148 615 462,60

5 864 425,89
1 020 767,83
0,00
10 879 370,29

111 617 171,72
34 222 123,26
19 221 980,22
64 508 925,96

378 272 623,28

17 764 564,01

229 570 201,16

Medziročný pokles dlhodobých záväzkov o 21 884 527 eur bol spôsobený hlavne poklesom záväzkov z vydaných
dlhopisov so splatnosťou nad jeden rok o 170 586 949,12 eur a poklesom záväzkov z nájmu o 13 089 906,81 eur
a zároveň zvýšením iných záväzkov o 84 007 907,54 eur, ostatných dlhodobých záväzkov o 70 503 936,61 eur
a záväzku zo sociálneho fondu o 7 181 855,68 eur.
Pokles výšky dlhodobých dlhopisov, ktorých emitentom je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
financií SR súvisí najmä s vykazovaním dlhopisov so splatnosťou do jedného roka na riadku 181 súvahy, teda
medzi krátkodobými dlhopismi.
Ostatné dlhodobé záväzky sú najvýznamnejšie u Vodohospodárskej výstavby, š.p. (104 020 179 eur),
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (24 110 012,66 eur), Ministerstva financií SR (21 356 088,16 eur)
a Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (10 865 113,62 eur).
V prípade Vodohospodárskej výstavby, š.p. je v rámci ostatných dlhodobých záväzkov zahrnutá časť záväzku
voči Slovenským elektrárňam, a.s., ktorá zodpovedá doposiaľ neuhradenej časti náhrady za usporiadanie na
základe Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov Vodnej elektrárne Gabčíkovo (ďalej len „VEG“)
z roku 2006. Medzi ostatnými dlhodobými záväzkami štátneho podniku sú ďalej zahrnuté záväzky voči
spoločnostiam Hydrotranzit, a.s. a Váhostav-SK, a.s., ktoré predstavujú zadržané čiastky na stavbe diaľnice D1
Behárovce-Branisko, zadržané čiastky na stavbách Vodné dielo Gabčíkovo a Vodné dielo Žilina.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. medzi ostatnými dlhodobými záväzkami vykazuje najmä pôžičku
poskytnutú spoločnosťou EUROFIMA, pričom zostatok činí 24 106 400 eur. Medziročný pokles v sume
22 600 000 eur bol spôsobený vykázaním splatnej časti pôžičky v roku 2017 medzi krátkodobými záväzkami,
ktorá bola v roku 2017 aj uhradená. Spoločnosť EUROFIMA je združenie železničných podnikov európskych
štátov za účelom poskytovania finančných zdrojov na modernizáciu dlhodobého hmotného majetku
železničných podnikov. Uvedená pôžička má charakter účelovej pôžičky a prostriedky sú určené na
modernizáciu železničných koľajových vozidiel. Ostatné dlhodobé záväzky predstavujú záväzky mimo
obchodného styku.
Ostatné dlhodobé záväzky Ministerstva financií SR sú v sume 21 356 088,16 eur (2015: 24 393 162,53 eur). Ich
medziročný pokles o 3 037 074,37 eur bol spôsobený najmä uhradením prevzatých záväzkov za spoločnosť
Metro, a.s. (2 998 333,33 eur). Záväzky boli uhradené Európskej investičnej banke a zostatok k 31.12.2016 bol
15 016 666,70 eur, z toho úroky 475 991,39 eur. Zvyšnú časť záväzkov na riadku 145 súvahy tvoria záväzky voči
iným krajinám, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov v minulých rokoch.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. vykazuje ostatné dlhodobé záväzky v súvislosti s realizáciou zákazkovej
výroby na základe zmluvy o predaji a kúpe výrobnej kapacity a výkonu jadrovej elektrárne V1 na dohodnutý
objem jadrových služieb na roky 2010 – 2011 a aktualizovanom platobnom kalendári spracovávania kalov
a sorbentov jadrovej elektrárne. Kaly a sorbenty ako aj odpady z tzv. mogilniku pochádzajú z historickej
prevádzky jadrovej elektrárne V1, pričom spoločnosť sa zaviazala spracovať tieto odpady do roku 2020.
U Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sa ostatné dlhodobé záväzky medziročne znížili
o 18 045 930,75 eur z dôvodu presunu záväzkov na krátkodobé záväzky v prípade ich splatnosti do jedného
roka (1 500 000 eur) ako aj z dôvodu vylúčenia záväzku za dopravnú cestu voči Železniciam Slovenskej
republiky, š.p. (16 545 930,75 eur) v konsolidovanej účtovnej závierke.
Dlhodobé záväzky z nájmu na riadku 149 súvahy dosiahli 6 132 073,41 eur, čo je oproti predchádzajúcemu
obdobiu menej o 13 089 906,81 eur najmä vplyvom zníženia týchto záväzkov u Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s. o 13 067 023,27 eur, z dôvodu vykázania záväzkov, ktoré sú splatné do jedného roka v
krátkodobej časť. Takmer celú hodnotu týchto záväzkov (5 496 072,75 eur) naďalej vykazuje uvedená
spoločnosť z obchodných vzťahov a to hlavne za prenájom dopravnej techniky.
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Na riadku 153 súvahy v rámci iných záväzkov vykazuje významnú hodnotu Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., a to 121 825 537,69 eur a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 11 493 842,49 eur.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR medzi inými dlhodobými záväzkami vykazuje záväzky,
ktoré vznikli z prijatých finančných prostriedkov v rámci schválených grantov (Grant – krízové riadenie, Grant –
CEF Koridory, Grant – CEF Projekty, CEF – Koridor Komárno-Prístav, Grant INEA 2015 a 2016 – cezhraničný most
a pod.) a iných projektov, záväzky z príspevkov a rezervácií na zateplenie rodinných domov a rozdiel medzi
poskytnutými a rezervovanými finančnými prostriedkami, záväzky z delimitácií (zrážky voči Letisku Bratislava –
Slovenská správa letísk, delimitácia SACR), vratky z poskytnutých dotácií voči obciam a mestám, zábezpeky
z ešte neukončených zákaziek, záväzky z neprevzatých úhrad na prenájom pozemku v súvislosti s výstavbou
diaľnic a ďalšie.
V prípade Krajského súdu v Bratislave poklesli tieto záväzky, a to o 26 643 424,84 eur, najmä 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 SR a sú príjmom štátneho rozpočtu
z dôvodu ich vykázania medzi krátkodobými záväzkami vzhľadom na ich splatnosť do jedného roka.
Krátkodobé
záväzky
konsolidovaného
(2015: 5 408 897 330,16 eur).

celku

dosiahli

hodnotu

5 270 443 443,32

eur

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31. decembru 2016:
Zostatok k
31.12.2016

Záväzky

z toho po lehote
splatnosti

Zostatok k
31.12.2015

1 195 882 515,90

254 333 525,93

1 160 913 079,21

8 992 553,47

8 992 553,47

1 007 814 179,19

2 031 842 952,18
482 239 682,57
909 541 384,89

292 894 779,02
19 994 388,22
0,00

2 068 579 772,66
437 131 144,39
157 126 316,82

257 222 830,01

149 669 296,08

204 801 238,57

206 174 528,64

0,00

168 075 748,62

40 570 254,30

995,87

88 786 566,15

Prijaté preddavky

81 338 789,34

23 212,58

72 911 997,94

Ostatné záväzky vyššie neuvedené

56 637 952,02

550 652,91

39 612 169,14

5 270 443 443,32

726 612 712,64

5 408 897 330,16

Dodávatelia
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a
vkladov
Iné záväzky
Ostatné záväzky
Zúčtovanie s EÚ
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
Zamestnanci
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo
verejnej správy

Spolu

Z krátkodobých záväzkov na riadku 157 súvahy vykazujú obchodné spoločnosti 512 073 595,22 eur
a medziročne boli nižšie o 98 510 736,93 eur. Najvyššiu hodnotu týchto záväzkov vykazujú najmä obchodné
spoločnosti ako Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (167 496 189,84 eur), Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
(116 293 331,56 eur), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (68 883 922,57 eur), Slovenská pošta, a.s.
(25 513 856,23 eur) a MH Invest, s.r.o. (22 205 267,19 eur). Ďalej sú ešte významné záväzky Univerzitnej
nemocnice Bratislava (99 237 720,84 eur), Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (75 976 407,40 eur),
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (60 131 181,86 eur) a Fakultnej nemocnice
s poliklinikou J.A. Reimana Prešov (55 739 833,91 eur).
Najvýznamnejší prírastok záväzkov voči dodávateľom zaznamenal Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(o 64 428 303,70 eur) v dôsledku väčšieho objemu nákupu zemného plynu z vyššieho objemu kontraktov na
trhu s plynom v súvislosti s optimalizáciou portfólia.
Medziročný pokles záväzkov voči dodávateľom vykázali najmä Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
(o 73 427 765,76 eur) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (o 23 975 880,73 eur). V prípade Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s. uvedený pokles súvisí s nižším objemom investičných nákladov vynaložených v roku
2016 na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Záväzok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
voči Železniciam Slovenskej republiky, š.p. bol v rámci konsolidovanej účtovnej závierky eliminovaný z dôvodu
začlenenia štátnych podnikov do konsolidovaného celku ústrednej správy.
Z ostatných krátkodobých záväzkov na riadku 160 súvahy vykazuje najvyššiu hodnotu Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. 171 546 211,80 eur. Medziročne došlo k nárastu týchto záväzkov u spoločnosti
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o 27 414 599,46 eur, z dôvodu nárastu prijatých vkladov od klientov banky. Ďalej tu vykazuje Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. záväzky zo zúčtovania poistného, a to 89 066 529,94 eur, Slovenská pošta, a.s. sumu
58 342 893,61 eur z dodávateľsko-odberateľských vzťahov (poštové služby, predplatné a podobne) a záväzky
zo zvereného finančného majetku (prijaté peňažné prostriedky klientov napr. na výplatu dôchodkov alebo
vyinkasované peňažné prostriedky v mene tretej osoby, ako napr. e-kolky, poštové poukazy, atď.), Železničná
spoločnosť Slovensko a.s. sumu 33 965 743,34 eur, ako záväzky z obchodného styku voči ostatným železničným
podnikom v rámci EÚ a tretích štátov, ako aj krátkodobú časť dlhodobej pôžičky od spoločnosti EUROFIMA
(pozri časť dlhodobé záväzky) a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23 922 506,48 eur záväzky pri
vysporiadaní komoditných swapov, preplatky ako aj korekciou nevyúčtovaných dodávok.
Z iných záväzkov na riadku 165 súvahy vykazuje rozhodujúcu sumu Ministerstvo financií SR, a to
1 881 237 049,97 eur. Celkový medziročný pokles o 91 022 836,34 eur súvisí najmä s účtovaním platieb
daňových príjmov, ktoré sa po zmene metodiky účtovania na Finančnej správe od 1.1.2015 v prípade
nesprávneho zatriedenia dane účtujú ako záväzok. Časť týchto platieb bola po správnom zaradení
v konsolidovanej účtovnej závierke účtovaná do výnosov bežného roka.
Ďalšie významné hodnoty vykazuje Ministerstvo vnútra SR (32 841 256,05 eur) a Krajský súd v Bratislave
(28 606 751,37 eur). Najvýznamnejšiu časť iných záväzkov, ktoré vykazuje Ministerstvo vnútra SR tvoria záväzky
vyplývajúce z dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR o postupe poskytovania dotácií v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných
bytov v sume 29 895 259,17 eur. V prípade Krajského súdu v Bratislave došlo k vykázaniu záväzkov so
splatnosťou do jedného roka medzi krátkodobými záväzkami, pričom ide o záväzky súvisiace so súdnymi
konaniami napr. záväzky z obchodných súdnych poplatkov a civilných a správnych súdnych poplatkov, záväzky
súvisiace so zloženými preddavkami v súdnom konaní účastníkmi konaní a záväzky zo súdnych úschov.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov na riadku 166 súvahy dosiahli 8 992 553,47 eur,
a sú vykázané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na Ministerstve financií SR boli
vklady v medzinárodných finančných inštitúciách v hodnote 998 727 887,44 eur preúčtované na podsúvahu. Ide
o podiely na základnom imaní Európskej investičnej banke (EIB) vo výške 573 996 175 eur a Medzinárodnej
banke pre obnovu a rozvoj (IBRD) vo výške 424 731 712,44 eur splatných na vyzvanie (pozri časť 2 Dlhodobý
finančný majetok).
Záväzky z upísanej a nesplatenej účasti na kapitáli medzinárodných inštitúcií
Účasť na kapitáli Európskej investičnej banky
Účasť na kapitáli Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj
Spolu

Zostatok k
31.12.2016
0,00
0,00
0,00

Zostatok k
31.12.2015
573 996 175,00
424 731 712,44
998 727 887,44

Na riadku 176 súvahy sú vykázané prijaté prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) vo výške
909 541 384,89 eur (2015: 157 126 316,82 eur), z čoho najvyššiu sumu vykazuje kapitola Ministerstva financií
SR (669 726 504,63 eur) a kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (222 311 215,94 eur).
Ide o záväzky z projektov financovaných z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu.
Prírastok na kapitole Ministerstva financií SR bol v sume 644 001 857,75 eur. V hodnote 331 271 216,90 eur bol
zaznamenaný nárast záväzkov za prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové
obdobie 2014 – 2020, o 287 758 931,06 eur za prostriedky štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a o 27 726 113,68 eur za prostriedky pre vlastné zdroje ES.
Ministerstvo okrem iného eviduje na účte 371- Zúčtovanie s Európskou úniou aj položky, ktoré vyplývajú
so systémových nezrovnalostí, ktoré sa započítavajú s pohľadávkami z predložených žiadostí o platbu
v súvislosti s príslušným programovým obdobím v internom zúčtovacom systéme s Európskou
Komisiou. Zostatok účtu k 31.decembru 2016 zahŕňa najmä zostatok prostriedkov na osobitnom účte
ministerstva vedenom v mene EK v sume 118 900 160,01 eur a výsledný zúčtovací vzťah s EÚ týkajúci sa
pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu , Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu v sume 523 615 698,54 eur, ktorý predstavuje výsledný zúčtovací vzťah za
programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013 v aktívach v sume 94 422 355,21 eur a za programové obdobie
2014 -2020 v pasívach v sume 618 038 053, 75 eur.
Prehľad o lehote splatnosti záväzkov je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 15 Záväzky podľa doby
splatnosti.
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Vydané dlhopisy dlhodobé a krátkodobé (r. súvahy 155 a 181)
Záväzky z dlhových cenných papierov sú vykázané v konsolidovanej hodnote 36 840 405 178,01 eur
(2015: 36 184 074 976,98 eur), z toho dlhodobé 31 210 210 988,88 eur (2015: 31 380 797 938 eur)
a krátkodobé 5 630 194 189,13 eur (2015: 4 803 277 038,98 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 konsolidovaný dlh ústrednej správy.
Výška dlhodobých dlhopisov Ministerstva financií SR sa medziročne znížila o 170 586 949,12 eur a pokles súvisí
najmä s vykazovaním dlhopisov so splatnosťou do jedného roka na riadku 181 súvahy. Tie zaznamenali nárast
o 811 693 934,47 eur. Z hodnoty dlhopisov boli eliminované vzájomné vzťahy voči Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke, a.s., ktorá investovala voľné finančné prostriedky aj do nákupu dlhopisov SR.
Vydané dlhopisy dlhodobé sú vykazované s nasledovnou dobou splatnosti a úrokovou sadzbou:
-

so splatnosťou od 1 do 5 rokov úročené úrokovou sadzbou od 0,99 % do 5,3 %,
so splatnosťou od 5 rokov do 10 rokov úročené úrokovou sadzbou od 0,625 % do 4,5 %,
so splatnosťou od 10 rokov do 15 rokov úročené úrokovou sadzbou od 1,625 % do 4,4 %,
so splatnosťou nad 15 rokov úročené úrokovou sadzbou 3,6 % a 3,875 %.

Krátkodobé dlhopisy, ktoré sa vykazujú v časti bankové úvery a výpomoci na riadku 181 súvahy, dosiahli
k 31.12.2016 hodnotu 5 630 194 189,13 eur a medziročne boli vyššie o 826 917 150,15 eur. Krátkodobé
dlhopisy vykazuje Ministerstvo financií SR v sume 5 614 970 973,45 eur a MH Manažment, a.s.
15 223 215,68 eur.
V prípade MH Manažmentu, a.s. ide o dlhopisy vydané v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktoré na základe novely uvedeného zákona vyplácali
aj po dobe premlčania, t. j. po 31.12.2004. Nevysporiadané záväzky prešli v zmysle zákona č. 375/2015 Z. z.
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov na MH
Manažment, a.s. ako nástupnícku spoločnosť.

13.

Bankové úvery (r. súvahy 179 a 180)

Celková suma bankových úverov bola 3 476 331 546,88 eur. Oproti roku 2015 sa hodnota týchto záväzkov
zvýšila o 638 615 708,06 eur.
Prehľad dlhodobých bankových úverov k 31. decembru 2016:
Bankový úver

Zostatok k
31.12.2016

Investičný
Nešpecifikovaný
Prevádzkový
Spolu

Zostatok k
31.12.2015

3 083 548 656,09
76 941 230,00
84 397 000,00
3 244 886 886,09

2 483 736 378,56
90 495 102,00
84 240 000,00
2 658 471 480,56

V rámci dlhodobých úverov (investičné) vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo financií SR, a to
2 252 345 446,29 eur (2015: 1 930 415 504,04 eur) z úverov od zahraničných finančných inštitúcií, ako sú
Európska investičná banka, Rozvojová banka Rady Európy a Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu.
Prehľad bankových úverov od medzinárodných bánk k 31. decembru 2016:
Zostatok k
31.12.2016

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

Zostatok k
31.12.2015

1 911 997 126,07

1 814 486 026,66

302 711 666,67

75 691 666,67

37 636 653,55
0,00

39 985 879,39
251 931,32

2 252 345 446,29

1 930 415 504,04

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.
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V priebehu roka 2016 bola čerpaná prvá tranža Rámcového úveru od Európskej investičnej banky (105 000 000
eur) na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom
období 2014 – 2020.
V roku 2016 bola realizovaná posledná splátka úveru od Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, ktorý bol
čerpaný v roku 2002 na financovanie Projektu reformy správy sociálnych dávok. Ostatné úvery boli splácané
v zmysle splátkových kalendárov. V priebehu roka 2016 boli čerpané úvery v sume 330 000 000 eur. Išlo
o druhú tranžu Rámcového úveru od Rozvojovej banky rady Európy (75 000 000 eur) určeného na
spolufinancovanie projektov v oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry. Od tej istej banky bola čerpaná aj
prvá tranža (150 000 000 eur) Rámcového úveru na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie
2014 – 2020.
Z hodnoty úveru od Európskej investičnej banky predstavujú úroky 27 952 676,08 eur, z hodnoty úveru od
Rozvojovej banky Rady Európy tvoria úroky 2 711 666,67 eur a z hodnoty úveru od Japonskej banky pre
medzinárodnú spoluprácu tvoria úroky 856 761,51 eur.
Zvyšnú časť dlhodobých úverov vykazujú štátne podniky a obchodné spoločnosti, ako napríklad
Vodohospodárska výstavba, š.p. (221 519 153 eur), Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (207 490 039,57 eur),
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (185 885 945,76 eur), Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(84 397 000 eur), Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (76 727 000 eur), Železnice Slovenskej republiky,
š.p. (62 739 900 eur), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (57 436 857,12 eur) a iné.
Vodohospodárska výstavba, š.p. vykazuje dlhodobý úver v sume 221 519 153 eur. Podnik dňa 27.12.2013
Uzatvoril Úverovú zmluvu v celkovej výške 235 519 153 eur, pričom začiatok splácania istiny je v termíne od
roku 2017. Úroková sadzba pozostáva z marže vo výške 1,65 % p. a. (do 30.9.2015 bola vo výške 2,55 %)
a z trojmesačného ERIBORU, platnému pre dané úrokové obdobie. Splatnosť úrokov je štvrťročná, splatnosť
istiny je do roku 2023. Krátkodobá časť bankového úveru, splatná v roku 2017, predstavuje 14 000 000 eur.
Z uvedených prostriedkov komerčného úveru boli vysporiadané záväzky štátneho podniku voči Ministerstvu
financií SR z návratných finančných výpomocí, čím zaniklo záložné právo na časť dlhodobého hmotného
majetku Vodného diela Čunovo v celkovom objeme 81 614 154 eur.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vykazuje sumu dlhodobého bankového úveru 207 490 039,57 eur,
prírastok (22 686 940,69 eur) bol spôsobený refinancovaním investícií rokov 2011-2014, refinancovaním
finančnej výpomoci EUROFIMA, financovaním a refinancovaním investičných výdavkov ZSSK (CAPEX) súvisiacich
s realizáciou projektov podporovaných EÚ, a spolufinancovaním výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov
v rámci operačného programu Doprava, zameraných na rozvoj železničnej infraštruktúry SR. Celkové nákladové
úroky pripadajúce na rok 2016 dosiahli výšku 2 915 599,82 eur.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vykazuje dlhodobý bankový úver v sume 185 885 945,76 eur, pričom
medziročný úbytok (37 177 189,13 eur) predstavoval pravidelnú ročnú splátku úverov. Prostriedky bankového
úveru boli použité v súlade s predmetom uzatvorených zmlúv, t. j. na investičnú prípravu a výstavbu diaľnic
a rýchlostných ciest a v menšej miere na strojné zariadenia.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. čerpal počas rokov 2015 a 2016 úvery denominované v EUR, a to
s pohyblivou úrokovou sadzbou. K 31.12.2016 bol čerpaný jediný úver s pevnou úrokovou sadzbou 4,125 %
p. a. a splatnosťou 3,5 rokov. Úroková sadzba úveru čerpaného k 31.12.2015 bola 4,125 % p. a. a doba
splatnosti 4,5 rokov. Zostatok dlhodobého úveru predstavuje 84 397 000 eur (medziročný prírastok o 157 000
eur) a nákladový úrok je vo výške 3 506 000 eur.
Úvery Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v celkovej sume 76 727 000 eur boli použité na podporu
malých a stredných podnikateľov, výstavbu bytov vo vlastníctve miest a obcí, skvalitnenie komunálnej
infraštruktúry, podporu podnikateľských plánov orientovaných na environmentálne projekty a podobne. Úvery
sú čerpané od Národnej banky Slovenska, Európskej investičnej banky, Rozvojovej banky Rady Európy a iných
zahraničných bánk. Medziročný pokles o 13 411 000 eur bol spôsobený priebežným splácaním úverov, napr.
6 145 000 eur EIB, 3 464 000 eur NBS, 2 491 000 eur CEB.
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Železnice Slovenskej republiky, š.p. vykazujú investičný bankový úver v sume 62 739 900 eur bez zabezpečenia,
úročený pohyblivou úrokovou sadzbou odvíjajúcou sa od 6-mesačného Euriboru. V roku 2016 spoločnosť
vzhľadom na zníženie úrokových sadzieb na bankovom trhu uskutočnila refinancovanie existujúceho úveru.
Refinancovaný úver bol čerpaný od roku 2005 a slúžil na krytie deficitu finančných zdrojov na spolufinancovanie
zo ŠR k rozvojovým a modernizačným projektom realizovaných zo zdrojov EÚ. Výška úrokových nákladov za rok
2016 je na úrovni 188 000 eur.
SEPS, a.s. čerpá bankové úvery na investičný účel od komerčných bánk v celkovej hodnote 71 418 981,56 eur
pričom zaznamenala úbytok dlhodobých bankových úverov v sume 12 157 124,44 eur. Celkový zostatok
dlhodobých úverov použitých na investičné účely predstavuje 57 436 857,12 eur a nákladový úrok pripadajúci
na rok 2016 bol v sume 1 002 246,78 eur.
Spolu obchodné spoločnosti vykazujú dlhodobé úvery v hodnote 682 308 645,16 eur.
Krátkodobé úvery na riadku 180 súvahy vykazujú obchodné spoločnosti, štátne podniky a EXIMBANKA SR.
Medziročne boli vyššie o 52 200 302,53 eur.
Prehľad bežných bankových úverov k 31. decembru 2016:
Zostatok k
31.12.2016

Bankový úver
Kontokorentný
Prevádzkový
Bezúčelový
Spolu
Krátkodobá časť investičných dlhodobých úverov
Spolu

104 595 871,22
15 001 564,34
147 689,24
119 745 124,80
111 699 535,99
231 444 660,79

Zostatok k
31.12.2015
87 456 349,88
14 002 491,08
148 229,46
101 607 069,88
77 637 287,84
179 244 358,26

Z hodnoty krátkodobých úverov vykazuje najvyššiu sumu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
87 449 579,77 eur a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 61 765 643,80 eur.
Úvery Ministerstva financií SR, ako aj uvedených obchodných spoločností nie sú zabezpečené žiadnym druhom
majetku.
Prehľad o bankových úveroch je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 16 prílohy.

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 20 366 844,41 eur a medziročne boli vyššie o 3 386 728,10 eur.
V rámci výdavkov budúcich období sa vykazuje nájomné vo výške 55 604,90 eur a ostatné časovo rozlíšené
výdavky v hodnote 20 311 239,51 eur. Najvýznamnejšiu hodnotu vykazuje spoločnosť Tipos, a.s.
14 953 890,45 eur najmä na neuhradené odvody okamžitých výhier a ostatné výdavky, ktoré predstavujú
prevažne krátkodobé časovo rozlíšené fakturácie od mandatárov za mandátne služby, ktoré boli poskytnuté na
prelome rokov 2015 a 2016.
Výnosy budúcich období (r. súvahy 187)
Výnosy budúcich období dosiahli hodnotu 4 600 411 851,31 eur a medziročne boli vyššie
o 2 369 181 468,99 eur. V rámci ostatných výnosov budúcich období sa vykazujú napríklad časovo rozlíšené
úroky a výnosy z tržieb za poskytnuté služby.
Najvýznamnejšiu položku z časovo rozlíšených výnosov predstavujú výnosy budúcich období Železníc
Slovenskej republiky, š.p. (1 517 134 338,09 eur), Ministerstva dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja SR
(810 790 371,61 eur), Ministerstva financií SR (663 890 579,31 eur), Vodohospodárskej výstavby, š.p.
(402 897 386 eur), Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (280 945 674,61 eur), Ministerstva vnútra SR
(234 473 522,23 eur), Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (193 104 493 eur)
a iných.
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Významnú položku časovo rozlíšených výnosov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
predstavuje časovo rozlíšený majetok v podobe cestnej infraštruktúry, a to 810 790 371,61 eur.
Medziročný úbytok 51 989 185,84 eur bol spôsobený platbami za rýchlostnú cestu R1. Ministerstvo financií SR
vykázalo hodnotu 663 890 579,31 eur, ako prémiu z predaných cenných papierov. Celkový medziročný
prírastok v sume 122 176 373,38 eur bol spôsobený najmä zvýšenými časovo rozlíšenými výnosmi zo štátnych
dlhopisov o 121 434 242,24 eur. Ministerstvo vnútra SR vykazuje výnosy budúcich období v celkovej sume
234 473 522,23 eur, pričom medziročný pokles v sume 10 970 480,33 eur súvisí najmä so zúčtovaním
zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku obstaraného z iných ako rozpočtových zdrojov. Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb SR (bývalý Telekomunikačný úrad) časovo rozlišuje príjem
z predaja licencií (193 104 493 eur), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (97 597 021,81 eur),
z dôvodu prijatých grantov od banky EBOR na rekonštrukciu elektrickej siete.
Vo výnosoch budúcich období sú vykazované kapitálové a bežné nespotrebované transfery prijaté od subjektov
mimo konsolidovaného celku (podnikateľských subjektov, ostatných subjektov verejnej správy, zahraničných
subjektov). Hodnota transferov dosiahla 2 628 831 196,41 eur.

15.

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

V riadku 188 súvahy je vykázaný zostatok vo výške 1 606 906 568,36 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. Medziročne bol zostatok týchto
vzťahov nižší o 1 914 506 299,63 eur, najmä z dôvodu nižšieho zostatku účtov Sociálnej poisťovne
o 177 675 713,39 eur a elimináciou zostatkov účtov štátnych podnikov a štátnych fondov vedených v Štátnej
pokladnici, najmä Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v sume 1 427 112 245,41 eur.

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
1.

Náklady

Celkové náklady konsolidovaného celku dosiahli v roku 2016 sumu 30 214 949 081,25 eur
(2015: 31 476 890 670,74 eur). Medziročne sa znížili o 1 261 941 589,49 eur. Na znížení nákladov sa podieľali
hlavne náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (o 1 572 677 411,36 eur) a z toho hlavne náklady na
transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy, a to o 1 262 555 158,98 eur. Medziročne
vzrástli osobné náklady o 612 709 427,03 eur a náklady na odpisy, tvorbu rezerv a opravných položiek tak
z prevádzkovej ako aj finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia o 200 217 191,60 eur. Náklady
z podnikateľskej činnosti vykazujú najmä obchodné spoločnosti a štátne podniky 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 2016:
2016
Náklady
Prevádzkové
Finančné
Mimoriadne
Transfery
Spolu

hlavná
10 562 320 152,17
1 594 817 690,46

podnikateľská
10 990 479 406,29
168 933 481,13

2015
Spolu
21 552 799 558,46
1 763 751 171,59
500 371,25

Spolu
20 880 201 036,22
2 125 340 432,82
773 810,39

338 081,53

162 289,72

6 895 001 515,94

2 896 464,01

6 897 897 979,95

8 470 575 391,31

19 052 477 440,10

11 162 471 641,15

30 214 949 081,25

31 476 890 670,74

Prevádzkové náklady konsolidovaného celku
Z prevádzkových nákladov tvoria najvýznamnejšiu položku rezervy, náklady na služby, osobné náklady,
spotrebované nákupy a ostatné náklady. 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)
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Zo spotrebovaných nákupov dosiahla spotreba materiálu najvyššiu hodnotu, a to 1 847 286 793,25 eur.
Rozhodujúcou mierou sa na spotrebe materiálu podieľal Slovenský plynárenský priemysel, a.s., a to sumou
998 877 000 eur; ďalej kapitoly štátneho rozpočtu.), Ministerstvo zdravotníctva SR 412 623 093,60 eur,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykázalo spotrebu materiálu v hodnote
103 340 540,83 eur a Ministerstvo obrany SR 103 241 420,86 eur.
Medziročné zníženie nákladov na spotrebu materiálu o 95 170 868,27 eur spôsobili najmä nižšie náklady
Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. o 177 271 148,86 eur, z dôvodu poklesu cien zemného plynu na
medzinárodných trhoch.
Náklady na predaný tovar a nehnuteľnosti dosiahli 834 252 154,74 eur, pričom nárast oproti roku 2015
v hodnote 117 410 551,53 eur bol spôsobený najmä nákladmi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.
(nárast o 159 439 046,46 eur), hlavne z dôvodu nárastu objemu kontraktov na trhu s plynom, ktoré súviseli
s optimalizáciou portfólia.
V rámci nákladov na služby na riadku 006 výkazu ziskov a strát sú najvyššie náklady u Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s. vo výške 2 160 750 510,72 eur, a to hlavne na zdravotnú starostlivosť a u Slovenskej
elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. v sume 760 272 409,79 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 366 430 815,23 eur, najmä
v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 114 644 396,27 a z toho u Slovenskej
správy ciest 29 362 454,35 eur, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 26 473 126,59 eur, a železničných
spoločností 44 615 030,96 eur. Na nákladoch na opravy a udržiavanie sa ďalej podieľajú vo významnej miere
silové rezorty, z dôvodu významného hnuteľného a nehnuteľného majetku, napr. kapitola Ministerstva obrany
SR sumou 50 327 670,29 eur, kapitola Ministerstva vnútra SR sumou 43 956 939,61 eur a kapitola Ministerstva
spravodlivosti SR sumou 3 777 949,08 eur. Kapitola Ministerstva dopravy a výstavby SR dosiahla náklady tohto
druhu v hodnote 114 644 396,27 eur a kapitola Ministerstva financií SR v hodnote 74 335 654,65 eur.
Na riadku 010 Ostatné služby bol zaznamenaný medziročný nárast o 68 753 062,51 eur. Na tomto prírastku sa
podieľali predovšetkým Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. o 118 254 499,04 eur, z dôvodu nárastu nákladov
na zdravotnú starostlivosť pre poistencov v Slovenskej republike i v zahraničí a poistencov EÚ v Slovenskej
republike. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vykazuje zvýšené náklady na ostatné služby o 24 068 727,77 eur,
z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku elektronického mýta a elektronických diaľničných známok, ktorý súvisí
so zmenou mýtnych sadzieb, prestavbou hraničného predajného miesta v Jarovciach, avšak za súčasného
zvýšenia tržieb z predaja služieb. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo nárast nákladov na
ostatné služby o 8 010 420,87 eur, z dôvodu zmeny spôsobu účtovania nákladov na opravu a údržbu softvéru,
nie ako náklad na opravy a údržby, ale ako ostatné služby a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR o 7 969 738,85 eur, v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ, kde došlo k navýšeniu nákladov za
prenájom reprezentačných a kultúrnych zariadení a služobných bytov), nákladov na reprezentáciu a reklamu, ,
tlmočnícke a prekladateľské služby, nákladov na catering, nákladov na externé služby v súvislosti so
sprievodnými programami a kultúrnymi podujatiami.
Celkové konsolidované náklady na Ostatné služby sa vplyvom začlenenia štátnych podnikov, štátnych fondov
a Exportno-importnej banky SR do konsolidovaného celku medziročne zvýšili o 177 769 887,37 eur. Najväčší
podiel predstavujú náklady štátneho podniku, LESY Slovenskej republiky, š.p. s hodnotou 93 360 752,77 eur
najmä v súvislosti s ťažobnou činnosťou (50 451 181 eur), pestovateľská činnosťou (15 083 864 eur), ďalej sú
významné náklady na prepravné v sume 8 207 279 eur.
Prehľad nákladov na služby na riadku 010 výkazu ziskov a strát je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 19.
Osobné náklady (r. výkazu ziskov a strát č. 012 - 016)
Osobné náklady dosiahli hodnotu 4 226 714 027,98 eur, čo predstavovalo medziročný nárast
o 612 709 427,03 eur, z toho hlavne mzdové náklady na riadku 012 výkazu ziskov a strát vzrástli
o 446 188 765,62 eur.
Najvyššie mzdové náklady vykázalo Ministerstvo vnútra SR 565 822 890,40 eur, Ministerstvo obrany SR
252 240 982,97 eur a Finančné riaditeľstvo SR 127 471 962,17 eur.
Výšku nákladov ovplyvňuje najmä počet zamestnancov v organizáciách, pričom uvedené subjekty patria
k organizáciám s najvyšším počtom zamestnancov. Z obchodných spoločností a štátnych podnikov sú to ďalej
železničné spoločnosti (289 851 338,55 eur), Slovenská pošta, a.s. (115 051 705,19 eur), Lesy Slovenskej
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republiky, š.p. (47 991 102,69 eur), univerzitné a fakultné nemocnice (324 974 502,88 eur), Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. (36 273 883,43 eur), Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (35 319 819,08 eur),
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. (27 156 184,26 eur),Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
(24 394 713,41 eur) a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (21 634 000 eur).
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. výkazu ziskov a strát č. 022 - 028)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť dosiahli hodnotu 2 914 653 482,91 eur a v porovnaní s rokom 2015 sú
nižšie o 257 951 548,58 eur. Na znížení nákladov sa podieľali najmä Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
o 148 158 809,60 eur a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o 114 336 775,90 eur.
Na znížení ostatných nákladov na riadku 022 sa podieľala predovšetkým Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (o 143 877 177,98 eur), významné úbytky
vykázala najmä Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v sume 140 340 965,94 eur, išlo o medziročnú zmenu
v dôsledku významnej transakcie uskutočnenej v roku 2015, ktorou bol odpredaj 12 342 ks nákladných vozňov
dcérskej spoločnosti Cargo Wagon, a.s., ktorých zostatková hodnota ku dňu predaja bola vo výške
140 445 085,52 eur. Ďalšou transakciou v roku 2015 bol predaj hnacích dráhových vozidiel spoločnosti BTS, a.s.
so zostatkovou hodnotou 148 061,67 eur.
Náklady na odpis pohľadávok na riadku 026 dosiahli hodnotu 458 363 267,46 eur, medziročne sa zvýšili
o 119 401 133,58 eur. Na zvýšení odpisov pohľadávok sa podieľala kapitola Ministerstva financií SR hodnotou
188 380 431,35 eur, z toho úrad Ministerstva financií SR sumou 190 876 276,66 eur. Celkové náklady
v súvislosti s odpisom pohľadávok úradu Ministerstva financií SR dosiahli sumu 408 161 810,77 eur. Išlo najmä
o odpis nedobytných daňových a colných pohľadávok v správe Finančného riaditeľstva SR a odpis pohľadávky
po reštrukturalizácii vládnej pohľadávky na základe Dohody o urovnaní medzi vládou SR a vládou Kubánskej
republiky zo dňa 8.10.2015. Exportno – importná banka Slovenskej republiky odpísala pohľadávky v hodnote
4 035 649,03 eur.
Ďalšie významné náklady v súvislosti s odpisom pohľadávok vykazuje kapitola Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v sume 11 839 741,95 eur, z toho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sumu
9 189 131,74 eur. V roku 2016 došlo k postúpeniu pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú, a.s. v objeme
4 915 347,22 eur, čo je o 10 616 151,98 eur menej ako v roku 2015. Zároveň v roku 2016 došlo k odpisu
pohľadávok v dôsledku trvalého upustenia od ich vymáhania v objeme 4 220 733,47 eur, opäť menej ako v roku
2015, a to o sumu 1 041 901,04 eur.
Náklady kapitoly Ministerstva hospodárstva SR dosiahli 10 470 294,46 eur a najvýznamnejšie boli
u Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. v sume 10 212 000 eur s medziročným nárastom o 6 905 022,50
eur, z dôvodu zvýšeného odpisu nedobytných pohľadávok na základe rozhodnutia manažmentu ako aj
v dôsledku predaja väčšieho objemu pohľadávok. V rámci kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR dosiahli
náklady na odpis pohľadávok sumu 9 008 959,05 eur, pričom najväčší objem predstavujú náklady Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, a.s. v sume 7 850 073,08 eur s medziročným poklesom o 4 108 505,40 eur. Pokles
nákladov bol spôsobený tým, že v roku 2015 bola významná časť pohľadávok za odvody poistného za
zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby postúpená na Slovenskú konsolidačnú, a.s. V roku 2016
boli odpísané pohľadávky v celkovej výške 7 850 073 eur, z toho 7 340 928 eur nepremlčaných (z toho
6 258 790 eur pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, 306 172 eur pohľadávky za úrok z omeškania
a sankcie z poistného a 775 966 eur ostatné pohľadávky) a 509 145 eur premlčaných.
V rámci prevádzkových nákladov na riadku 027 sa vykazujú najmä náklady na poskytovanie príspevkov a dotácií
z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 162 596 651,50 eur). Tipos, a.s. vykazuje náklady na
správne poplatky za udelené licencie na okamžité lotérie (321 007 603,67 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 337 390 721,92 eur,
z toho Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vykazuje sumu 169 859 699,88 eur a Ministerstvo vnútra SR
sumu 167 531 022,04 eur.
Náklady na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania dosiahli objem 113 813 865,20 eur a medziročne
poklesli o 212 565 668,95 eur. Najväčší podiel uvedených nákladov bol zaznamenaný u kapitol Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (23 954 280,77 eur) a Ministerstva zdravotníctva SR (23 492 047,43 eur).
Najväčší medziročný pokles nákladov na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania vykazuje úrad
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a to o 114 481 492,07 eur z dôvodu nižších nákladov
v súvislosti so systémovými nezrovnalosťami pri čerpaní prostriedkov z EÚ.
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Medziročný pokles bol zaznamenaný aj v prípade nákladov na predaný materiál, a to o 22 901 460,22 eur,
pričom celkovo dosiahli sumu 6 388 128,24 eur. Najväčší úbytok bol spôsobený medziročne nižšími nákladmi na
predaj prebytočných zásob oproti roku 2015na Ministerstve obrany SR o 17 795 106,30 eur a nižšími nákladmi
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o 6 719 440,75 eur pod Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR v dôsledku vylúčenia vzájomnej transakcie z predaja materiálu medzi Železničnou
spoločnosťou Slovensko, a.s. a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.
Prehľad ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na účte 548 je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 20.
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 032 - 035)
Náklady
na
tvorbu
opravných
položiek
a
rezerv
dosiahli
sumu
5 318 145 049,37 eur
(2015: 5 451 382 067,19 eur), z čoho tvorba rezerv predstavovala 3 911 739 126,61 eur a tvorba opravných
položiek 1 406 405 922,76 eur.
Zo subjektov konsolidovaného celku vykazuje najvyššiu hodnotu tvorby rezerv Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s. v hodnote 2 388 064 694,43 eur. Súvisí to s tvorbou technických rezerv na poistné a úhrady za poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtových organizácií vykazuje najvyššiu tvorbu rezerv Ministerstvo financií SR
1 241 215 046,20 eur, a to ako rezervu na zamestnanecké benefity vypočítanú na základe expertného odhadu
(bližšie v časti 5 poznámok).
Náklady na tvorbu opravných položiek dosiahli hodnotu 1 406 405 922,76 eur. V rámci tvorby opravných
položiek boli vykázané ostatné opravné položky vo výške 1 358 447 992,31 eur a zákonné vo výške
47 957 930,45 eur.
Na tvorbe opravných položiek sa podieľa najmä Ministerstvo financií SR, z dôvodu tvorby opravných položiek
k daňovým a colným pohľadávkam, ktoré sú po splatnosti, nedobytné, neefektívne na vymáhanie a podobne.
Hodnota tvorby opravných položiek ministerstva dosiahla 1 080 122 258,64 eur. Medziročne bol zaznamenaný
pokles tvorby opravných položiek o 692 478 888,76 eur z dôvodu významnej tvorby v roku 2015, ktorá bola
ovplyvnená zmenou kritérií pre tvorbu opravných položiek, ktoré boli uplatnené v súvislosti so zavedením
nového informačného systému Finančnej správy.
Ďalší významný medziročný úbytok tvorby opravných položiek zaznamenal Úrad normalizácie, metrológie
a skúšobníctva SR, ktorý v roku 2015 jednorazovo vytvoril opravnú položku k dlhodobému majetku
v obstarávaní (Cyklotrónové centrum) v hodnote 100 614 767,98 eur.
Finančné náklady (r. výkazu ziskov a strát 041 - 049)
Finančné náklady, vrátane rezerv a opravných položiek z finančnej
1 763 751 171,59 eur a medziročne boli nižšie o 361 589 261,23 eur.

činnosti

dosiahli

hodnotu

Takmer celú hodnotu finančných nákladov tvoria úroky, a to 1 439 142 974,12 eur. V rámci nich sú
zaznamenané najmä úroky zo štátnych dlhových cenných papierov, ktorých emitentom je Ministerstvo financií
SR a úverov v správe Ministerstva financií SR (1 420 059 072,11 eur). Nákladové úroky vykazuje aj
Vodohospodárska výstavba, š.p. (3 950 840 eur), Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (3 703 000 eur),
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (3 299 011,58 eur) a Štátna pokladnica (2 053 089,33 eur).
Vodohospodárska výstavba, š.p. v rámci nákladových úrokov vykazuje úroky z komerčného úveru, ktorý podnik
prijal dňa 27.12.2013 na vysporiadanie záväzkov voči Ministerstvu financií SR z návratných finančných
výpomocí. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vykazuje nákladové úroky v súvislosti s prijatými bankovými
úvermi tuzemskými ako aj v súvislosti s úrokmi zo zahraničných pôžičiek. Nákladové úroky vykazované
Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. predstavujú najmä úroky z poskytnutého dlhodobého úveru.
Štátna pokladnica úročí bankové účty organizáciám mimo konsolidovaného celku ústrednej správy. Úhrnom
tieto náklady Štátnej pokladnice dosiahli hodnotu 2 053 089,33 eur a oproti predchádzajúcemu obdobiu boli
nižšie o 42 940 445,50 eur z dôvodu eliminácie vzájomných nákladových a výnosových úrokov v celkovej sume
46 075 019,77 eur (z toho voči Národnému jadrovému fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v sume 45 997 550,12 eur).
Kurzové náklady dosiahli úhrnnom 135 500 997,97 eur, z toho Ministerstvo financií SR dosiahlo sumu
128 454 497,86 eur a Štátna pokladnica 4 242 508,53 eur. Ostatné finančné náklady ako poistenie, bankové
poplatky a ostatné finančné náklady dosiahli hodnotu 44 227 434,37 eur.
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Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek dosiahol
9 654 261,47 eur a medziročne je nižší o 77 963 014,34 eur, z dôvodu nižších nákladov pridružených účtovných
jednotiek konsolidovaného celku.
Prehľad ostatných finančných nákladov na účte 568 je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 21.

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 1 572 677 411,36 eur, a to najmä o transfery poskytované ostatným subjektom verejnej správy.
Na riadkoch 057 a 058 výkazu ziskov a strát je oprávnené vykazovať náklady len Ministerstvo financií SR. Na
riadku 057 sa vykazujú náklady na transfery ostatným subjektom verejnej správy v hodnote
2 083 321 340,29 eur a na riadku 058 náklady na transfery ostatným subjektom mimo verejnej správy v sume
4 131 158 850,19 eur.
Náklady na ostatné transfery na riadku 062 výkazu ziskov a strát zaznamenali prírastok v sume
46 444 931,75 eur, bolo to hlavne vplyvom prírastku na Ministerstve financií SR (o 35 001 461,09 eur,) z dôvodu
navýšených odvodov do všeobecného rozpočtu Európskej únie – vlastné zdroje EÚ a na Ministerstve
hospodárstva SR (o 12 650 000 eur), z dôvodu poskytnutia transferu pre Slovak Bussiness Agency (650 000 eur)
a pre Hlavné Mesto Slovenskej republiky Bratislava (12 000 000 eur).

2.

Výnosy

Celkové výnosy konsolidovaného celku dosiahli v roku 2016 sumu 28 498 917 533,35 eur
(2015: 28 857 006 819,11 eur). Medziročne sa znížili o 358 089 285,76 eur, najmä z dôvodu nižších výnosov
z bežných transferov z rozpočtu EÚ o 2 070 520 875,07 eur, nižších finančných výnosov o 1 040 657 638,52 eur,
nižších výnosov zo zúčtovania zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti o 220 510 826,84 eur a nižších tržieb
z predaja dlhodobého majetku o 181 734 045,68 eur. Vyššie boli daňové a colné výnosy štátu vrátane výnosov
z poplatkov spolu o 2 101 611 194,13 eur (z toho daňové a colné výnosy o 2 009 218 160,89 eur) a taktiež
narástli výnosy z tržieb za vlastné výkony a tovar o 619 172 193,38 eur (z toho tržby za vlastné výrobky
o 320 545 671,95 eur).
Výnosy z podnikateľskej činnosti vykazujú najmä obchodné spoločnosti a štátne podniky v konsolidovanom
celku.
Prehľad výnosov podľa druhu činnosti k 31. decembru 2016:
2016
Výnosy

hlavná

podnikateľská

2015
Spolu

Spolu

Prevádzkové
Finančné

14 296 758 907,32
1 013 147 377,43

10 843 616 129,01
85 389 785,50

25 140 375 036,33
1 098 537 162,93

Mimoriadne

2 010 184,98

48 467,05

2 058 652,03

22 441 527 192,91
2 109 852 477,26
1 727 554,98

2 257 610 635,40

336 046,66

2 257 946 682,06

4 303 899 593,96

17 569 527 105,13

10 929 390 428,22

28 498 917 533,35

28 857 006 819,11

Transfery
Spolu

Prevádzkové výnosy konsolidovaného celku
Tržby za tovar a služby (r. výkazu ziskov a strát 067 - 069)
Tržby z predaja služieb na riadku 068 dosiahli hodnotu 5 582 195 257,31 eur (2015: 5 388 882 446,72 eur).
Medziročne sú vyššie o 193 312 810,59 eur. Ide najmä o služby poskytované obchodnými spoločnosťami štátu
v konsolidovanom celku ako napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (2 586 850 813,35 eur, najmä ako
poistné od poistencov), Slovenská prenosová elektrizačná sústava, a.s. (915 382 234,08 eur), Tipos, a.s.
(431 055 664,46 eur), Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (275 907 598,54 eur), Národná diaľničná
spoločnosť, a.s. (259 714 057,74 eur) a Slovenská pošta, a.s. (236 590 285,88 eur). Zvýšenie výnosov bolo najmä
u Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., a to o 40 961 747,49 eur vplyvom zmien legislatívy,
makroekonomických ukazovateľov a zmien v poistnom kmeni.
Tržby za vlastné výrobky dosiahli 1 649 234 132,75 eur a medziročne dosiahli nárast o 320 545 671,95 eur.
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Tržby za tovar dosiahli spolu 841 850 577,39 eur, z nich najvyššiu sumu vykazuje Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. 509 194 375,47 eur z predaja plynu a elektrickej energie a Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. 279 634 700,41 eur.
Daňové a colné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 081 – 083)
Daňové a colné výnosy štátu dosiahli hodnotu 12 200 695 777,33 eur, čo je medziročne viac
o 2 009 218 160,89 eur. Najvyššiu hodnotu dosiahla daň z pridanej hodnoty (6 104 646 608,12 eur), ďalej daň
z príjmov právnických osôb (3 326 480 711,97 eur), spotrebné dane (2 169 824 943,69 eur) a daň z motorových
vozidiel (142 249 561,74 eur). Na medziročnom náraste sa najviac podieľala daň z pridanej hodnoty
o 1 224 331 804,51 eur, najmä lepším výberom dane a uplatnením opatrení v rámci boja proti daňovým únikom
a nadmerným odpočtom DPH. Výnosy z dane z príjmov právnických osôb zaznamenali zvýšenie
o 615 909 504,02 eur oproti minulému roku.
Prehľad výnosov z daní
Daňové a colné výnosy štátu

2016

DPH
Daň z príjmov PO
Daň z príjmov FO
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
Spotrebná daň z minerálnych olejov
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Spotrebná daň z liehu
Spotrebná daň z piva
Spotrebná daň zo zemného plynu
Spotrebná daň z elektriny
Spotrebná daň z vína
Spotrebná daň z uhlia
Daň z motorových vozidiel
Daň z medzinárodného obchodu a transakcií
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
Iné dane
Spolu

2015

6 104 646 668,12
3 326 480 711,97
0,00
165 942 431,07
1 192 223 124,09
670 120 875,72
208 908 719,48
56 950 390,86
24 134 852,37
12 135 293,31
4 942 641,57
409 046,29
142 249 561,74
27 552 968,51
0,00
263 998 492,23

4 880 314 803,61
2 710 571 207,95
153 903 870,14
153 855 168,92
1 135 057 462,66
675 744 751,25
204 844 828,22
57 129 728,78
23 103 146,66
13 361 971,10
4 444 482,33
412 466,48
142 894 819,14
0,00
35 838 909,20
0,00

12 200 695 777,33

10 191 477 616,44

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby sa zvýšil o 110 094 622,09 eur a dosiahol objem 263 998 492,23 eur. Daň
z príjmov fyzických osôb je podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve podielovo rozdeľovaná medzi obce a vyššie územné celky. Výnosy z tejto dane za rok
2016 sa rozdeľovali pomerom 70 % v prospech obcí (2015: 68,5 %) a 30 % v prospech vyšších územných celkov
(2015: 29,2 %). V roku 2015 patril podiel 2,3 % v prospech štátu, pričom v roku 2016 je podiel štátu 0 %, to
znamená, že celá daň z príjmov fyzických osôb je prerozdelená v rámci územnej samosprávy.
Výnosy zo spotrebných daní sa medziročne zvýšili o 55 726 106,21 eur, pričom najvyšší podiel tvorí spotrebná
daň z minerálnych olejov (1 192 223 124,09 eur a prírastok 57 165 661,43 eur), spotrebná daň z tabaku
a tabakových výrobkov (670 120 875,72 eur a úbytok 5 623 875,53 eur) a spotrebná daň z liehu
(208 908 719,48 eur a prírastok 4 063 891,26 eur.)
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 085 – 090)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zaznamenali významný
medziročný úbytok v sume 181 734 045,68 eur, podieľali sa na ňom Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
sumou 183 754 389,82 eur, v dôsledku významnej transakcie uskutočnenej v roku 2015, ktorou bol predaj
12 342 ks nákladných vozňov dcérskej spoločnosti Cargo Wagon, a.s., a predaj hnacích dráhových vozidiel
spoločnosti BTS, a.s. Ďalej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahlo vyššie výnosy
o 2 059 719,82 eur z realizácie zámenných zmlúv k nehnuteľnému majetku. Obchodné spoločnosti ústrednej
správy vykazujú výnosy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume
6 375 999,61 eur (2015: 194 131 315,54 eur), štátne podniky, štátne fondy a EXIMBANKA SR v sume
7 231 940,11 eur.
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti na riadku 090 dosiahli hodnotu 1 175 792 079,21 eur. Ostatné výnosy
Železníc Slovenskej republiky, š.p. sú v sume 370 738 038,86 eur a predstavujú výnosy z prevádzkovania
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železničnej infraštruktúry a kompenzáciu zo zníženia poplatkov za prístup k železničnej infraštruktúre,
zúčtovanie časového rozlíšenia a náhrady škôd. Výnosy vo výške 201 757 245,23 eur vykazuje Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. ako výnosy z prerozdelenia poistného, t. j. od ostatných poisťovní, z predpisu voči
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, za výkony poskytnuté poistencom v zahraničí a ďalšie.
Ministerstvo vnútra SR vykazuje 173 744 805,48 eur najmä z predpisu odvodov hradených zamestnancami na
starobné, nemocenské, úrazové a invalidné poistenie príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného
zboru a Horskej záchrannej služby a odvody za zamestnávateľa, výnosy za odňatie poľnohospodárskej pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie lesnej pôdy z lesného fondu, výnosy z dobropisov a iné.
Ministerstvo hospodárstva SR dosiahlo 78 563 789,04 eur najmä ako príspevky energetických firiem na
vyraďovanie jadrových zariadení. Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. 42 567 101,28 eur ako výnosy
z prostriedkov použitých na vyraďovanie jadrových zariadení a Ministerstvo financií SR sumu
51 420 994,21 eur.
Prehľad ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe tab. č. 22.
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 093 - 096)
Zúčtovanie prevádzkových rezerv tvorilo 2 495 394 141,19 eur a zúčtovanie opravných položiek
663 669 603,32 eur. V zúčtovaní zákonných rezerv vykazovala najvyššiu sumu z konsolidovaného celku
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., a to 2 312 103 375,12 eur. Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti je najvýznamnejšie u Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. a je v sume 23 021 000 eur, kde došlo
k zúčtovaniu rezerv na nevýhodné zmluvy, ďalej rezerv na prémie a odmeny, rezerv na cieľové odmeny, rezerv
na odstupné a rezerv na zamestnanecké požitky.
V rámci zúčtovania opravných položiek na riadku 096 výkazu ziskov a strát vykazuje najvyššiu sumu
Ministerstvo financií SR 526 488 202,42 eur, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25 761 946,17 eur,
Ministerstvo vnútra SR hodnotu 20 870 390,36 eur, Ministerstvo obrany SR 18 486 561,30 eur, Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 454 059,31 eur a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 10 552 326,66 eur.
V prípade Ministerstva financií SR došlo k zúčtovaniu opravných položiek najmä v súvislosti s úhradou
pohľadávok, odpísaním pohľadávok so zánikom v zmysle zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V prípade ostatných ministerstiev a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ide
taktiež o prehodnotenie opravných položiek k pohľadávkam a zásobám.
Finančné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 102 - 110)
Finančné výnosy (okrem rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti) dosiahli 1 048 962 920,99 eur, čo je
medziročne menej o 1 040 657 638,52 eur. Pokles finančných výnosov bol najvýznamnejší u Ministerstva
financií SR, a to o 1 034 201 735,47 eur, čo bolo spôsobené hlavne predajom 49% - ného podielu štátu
v spoločnosti Slovak Telekom v roku 2015 vo výške 800 000 000 eur spoločnosti Deutsche Telekom AG ako
väčšinovému vlastníkovi. V účtovnom období roku 2016 sa neuskutočnil žiadny predaj účastí štátu
v obchodných spoločnostiach.
Výnosové úroky dosiahli hodnotu 294 588 255,89 eur a vykázalo ich najmä Ministerstvo financií SR
(271 857 581,55 eur) z transakcií na finančnom trhu (depozitá v komerčných bankách a podobne) a Slovenská
záručná a rozvojová banka, a.s. (15 541 829,48 eur) z poskytnutých úverov svojim klientom.
Kurzové zisky dosiahli hodnotu 135 833 532,38 eur a vykázalo ich najmä Ministerstvo financií SR v hodnote
128 101 991,16 eur, a to z obchodov na finančnom trhu, precenenia vládnych pohľadávok voči zahraničiu na
menu euro, 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
denominovaných v cudzej mene. Medziročný pokles v hodnote 252 606 527,85 eur je spôsobený dosiahnutou
hodnotou v roku 2015, ktorá bola ovplyvnená zmenou metodiky účtovania naakumulovaných oceňovacích
rozdielov z predchádzajúcich období. V účtovnom období roku 2016 sa neudiala žiadna zmena v metodike
účtovania kurzových rozdielov.
Výnosy z dlhodobého a krátkodobého finančného majetku dosiahli hodnotu 3 766 006,03 eur a v porovnaní
s rokom 2015 poklesli o 15 223 614,95 eur, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný na Ministerstve financií SR
(o 12 048 641,05 eur), najmä vplyvom eliminácie výnosov z dlhodobého finančného majetku v spoločnosti MH
Manažment, a.s. ako právneho nástupcu Fondu národného majetku.
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V rámci ostatných finančných výnosov vykazuje Ministerstvo financií SR osobitný odvod vybraných finančných
inštitúcií3 vo výške 123 191 787,63 eur. Ďalej Štátny fond rozvoja bývania sumu 26 799 329,53 eur
a EXIMBANKA SR sumu 14 836 499,65 eur ako výnosy z poskytovaných finančných a úverových produktov.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykazuje v tabuľke č. 6 – Dlhodobé pôžičky
v tabuľkovej časti poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke výnosový úrok za bežné účtovné obdobie vo
výške 232 120 326,99 eur. Výnosový úrok prezentovaný v konsolidovanom výkaze ziskov a strát na riadku 109
týkajúci sa dlhodobých pôžičiek je v hodnote 27 079 351,69 eur. Hodnota príslušného výnosového úroku
prezentovaná v tabuľke č. 6 tabuľkovej časti poznámok je nadhodnotená o 205 040 975,30 eur.
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na kladnom výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek
dosiahol hodnotu 444 485 815,90 eur.
Výnosy z transferov (r. výkazu ziskov a strát 117 - 125)
Výnosy z transferov tvoria takmer celú hodnotu prostriedky z rozpočtu EÚ na spolufinancovanie spoločných
programov EÚ a SR (európske štrukturálne a investičné fondy), 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 a investičné fondy, Kohézny fond) v rozdelení na výnosy z bežných
a kapitálových transferov na účtoch 685 a 686 výkazu ziskov a strát.
Na riadku 121 výkazu ziskov a strát dosiahli výnosy sumu 2 003 981 489,83 eur, najväčší podiel tvorili
Ministerstvo financií SR (594 125 592,33 eur), Pôdohospodárska platobná agentúra (528 896 099,43 eur),
Ministerstvo životného prostredia SR (272 992 994,64 eur), Ministerstvo hospodárstva SR (214 200 176,04 eur)
a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (152 969 731,60 eur).
Medziročný prírastok na riadku 123 výkazu ziskov a strát o 120 356 335,30 eur bol spôsobený najmä zvýšením
výnosov z dôvodu začlenenia Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi do konsolidovaného celku ústrednej správy, ktorý na
uvedenom účte vykazuje výnosy v sume 125 465 740,62 eur za príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku
jadrových zariadení, odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a distribučnej sústavy určený na
úhradu historického deficitu, poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia za inštitucionálne materiály a iné.
Medziročný pokles na riadku 124 výkazu ziskov a strát o 95 799 471,51 eur bol spôsobený najmä znížením
výnosov na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z dôvodu, že v roku 2015 došlo k zúčtovaniu
transferu k dlhodobému majetku, ku ktorému bola zároveň vytvorená opravná položka do nákladov
(Cyklotrónové centrum). V roku 2016 sa takáto transakcia neopakovala, preto medziročné porovnanie je
ovplyvnené vyššou porovnávacou základňou z roku 2015.

3.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku ústrednej správy dosiahol za rok 2016 hodnotu
-1 716 031 547,90 eur, z toho na podiely iných účtovných jednotiek pripadá 657,26 eur. Náklady na daň
z príjmov boli v rámci konsolidácie eliminované, preto sa výsledok hospodárenia za bežné obdobie roku 2016
pred zdanením rovná výsledku hospodárenia po zdanení. Záporný výsledok hospodárenia je oproti roku 2015
nižší o 903 852 303,73 eur.
Prehľad výsledku hospodárenia podľa druhu činnosti k 31. decembru 2016:
2016
Druh činnosti
Výnosy
Náklady

Výsledok

Výsledok
1 561 326 156,69
-15 487 955,56
953 744,59

Prevádzkové
Finančné

25 140 375 036,33
1 098 537 162,93

21 552 799 558,46
1 763 751 171,59

3 587 575 477,87
-665 214 008,66

Mimoriadne

2 058 652,03

500 371,25

1 558 280,78

Transfery
Spolu

3

2015

2 257 946 682,06

6 897 897 979,95 -4 639 951 297,89 -4 166 675 797,35

28 498 917 533,35

30 214 949 081,25 -1 716 031 547,90 -2 619 883 851,63

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
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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 2016. Údaje sú na základe informácií z konsolidovaných účtovných závierok
a individuálnych účtovných závierok správcov kapitol štátneho rozpočtu resp. jednotlivých subjektov. Vybrané
najdôležitejšie podmienené aktíva a pasíva poskytuje nasledovný prehľad.
Iné aktíva:
1.

Súdne spory

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykazuje súdne spory, ktoré v súčasnosti prebiehajú a ktorých
výsledok je neistý, v odhadovanej sume 692 085,63 eur, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2015
o 1 338 532,18 eur. Pokles nastal na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (o 56 850,84 eur) a na úrade
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (o 581 681,34 eur). Podmienené aktíva sa týkajú takých súdnych
sporov, v ktorých ministerstvo a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vystupuje v pozícii žalobcu prevažne
z dôvodu podozrenia zo vzniku nezrovnalostí, nezúčtovaných dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu
a porušenia zmluvných podmienok.
Ministerstvo vnútra SR vykazuje súdne spory, v ktorých vystupuje v pozícii žalobcu v sumárnej výške
17 088 459,87 eur. Predmetom súdnych sporov sú žaloby napr. o zaplatenie sumy, vydanie bezdôvodného
obohatenia, náhrada škody, vypratanie bytu a iné.
Ministerstva kultúry SR v rámci súdnych sporov vykazuje podmienené aktíva v sume 796 734 eur. Ide o súdne
spory, ktorých výsledok by mal byť pre organizácie v konsolidovanom celku kapitoly priaznivý. Najvyššou sumou
sa na týchto podmienených aktívach podieľa Štátne divadlo Košice, ktoré po zastavení žaloby voči divadlu
v sume približne 8 mil. eur očakáva úhradu trov konania v sume 275 934 eur, ďalej Slovenská filharmónia
203 912 eur ako neuhradené nájomné za priestory, ktoré poskytovalo. Slovenský filmový ústav vykazuje aktívne
súdne spory v sume 109 726 eur, predovšetkým ako pokutu za omeškanie s vrátením zapožičaných filmových
kópií.
Úrad vlády SR vedie 7 súdnych sporov o peňažné plnenie na strane žalujúceho, v sume, ktorej hodnotu nie je
možné vyčísliť.
Slovenská konsolidačná, a.s. vykazuje aktívny súdny spor o vydanie plnenia z neplatného právneho úkonu.
Podmienené aktívum je odhadnuté na 1 141 949 eur. Podmienený majetok vo forme možných budúcich
príjmov z realizácie záložných práv k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam, ktoré boli založené dlžníkmi
v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv nie je možné vyčísliť. Rovnako tak majetok na základe zmluvy
o postúpení pohľadávok a jej dodatkov uzatvorených medzi Slovenskou konsolidačnou, a.s. a SZRB, a.s.
Kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR eviduje konanie žalobcu Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) proti žalovanému ŽOS Vrútky, a.s. Predmetom súdneho sporu je nárok ZSSK
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 364 tis. eur s príslušenstvom, ako dôsledok porušenia Kúpnej zmluvy
č.18/VS-N/2008 na dodanie motorových jednotiek. Dodanie motorových jednotiek neprebehlo podľa časového
harmonogramu plnenia, žalovaný ŽOS Vrútky a.s. sa s plnením oproti dohodnutým termínom omeškal pri
každej motorovej jednotke. ZSSK si preto voči ŽOS Vrútky a.s. uplatňuje zmluvnú pokutu. Predmetom ďalšieho
súdneho sporu je rovnako nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 171 tis. eur s príslušenstvom, ktorý
nárok si žalobca odvodzuje ako dôsledok porušenia Zmluvy o dielo č. 44/VS-N/2009 na rekonštrukciu 15 kusov
hnacích dráhových vozidiel. Na základe právneho posúdenia výsledok v súdnom spore by mal byť pre ZSSK
priaznivý.
Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje aktívne súdne spory v celkovej výške 3 512 552,54 eur.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR eviduje jeden súdny spor o zaplatenie 89 000 eur, z dôvodu
vrátenia prostriedkov z eurofondov.
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V rámci kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykazuje štátny podnik Agroinštitút Nitra
aktívny súdny spor s poisťovňou Kooperativa, a.s. vo veci vyplatenia poistného plnenia za poistnú udalosť
vzniknutú v roku 2011 v predpokladanej sume 231 204,05 eur.
2.

Ostatné aktíva

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. V rámci skupiny konsolidovaného celku Slovenskej elektrizačnej
prenosovej sústavy, a.s. sa vykazujú aj podmienené aktíva v podobe plnení zo záruk, ktoré vystavujú bankové
inštitúcie účastníkom krátkodobého trhu s elektrickou energiou a zúčtovania odchýlok v prospech skupiny.
Suma prijatých bankových záruk predstavovala 106 227 tis. eur.
MH Manažment, a.s. na podsúvahových účtoch sleduje podmienený majetok v sume 100 mil. eur. V roku 2015
predal FNM SR, ktorého právnym nástupcom od 1. 1. 2016 je MH Manažment, a.s., 49 % akcií spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. kupujúcemu Deutsche Telekom Europe B.V., pričom predajná cena vo výške 900 mil. eur
bola rozdelená na dve platby. Prvá platba vo výške 800 mil. eur bola prijatá v roku 2015. Druhá platba vo výške
100 mil. eur je uložená na viazanom účte (escrow) v Slovenskej sporiteľni, a.s. Podmienky vyplatenia druhej
platby vo výške 100 mil. eur sú uvedené v bode 9.5 Zmluvy o kúpe 49 % akcií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Druhá platba sa viaže na Spor vo veci hlasových služieb a Spor s Európskou komisiou. Správca viazaného účtu
bude držať uvedenú platbu na viazanom účte na urovnanie akýchkoľvek nárokov podľa článku 9 uvedenej
zmluvy.
Ministerstvo kultúry SR vykazuje ostatné iné aktíva v sume 505 200 eur a plnenie vykazuje Slovenské národné
divadlo. Ide o plnenie na základe zmlúv uzavretých v roku 2016 s povinnosťou úhrady v roku 2017.

Iné pasíva:
1.

Účasť Slovenskej republiky na európskych záchranných mechanizmoch a členstve v medzinárodných
finančných inštitúciách

Hodnotovo najvýznamnejšiu skupinu tvoria podmienené záväzky vyplývajúce z kapitálu splatného na
požiadanie a poskytnutých záruk v medzinárodných finančných inštitúciách. Najväčší podmienený záväzok
4
ostáva vykázaný pri Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM, tzv. Permanentný euroval) vo výške
5 108 800 tis. eur. Tento finančný mechanizmus je určený na poskytovanie pomoci členským štátom eurozóny
vo vážnych finančných problémoch s cieľom zabezpečiť stabilitu eurozóny. Základné imanie ESM v sume
700 000 000 tis. eur tvorí 80 000 000 tis. eur vo forme splatených akcií (z toho podiel SR: 659 200 tis. eur) a
620 000 000 tis. eur vo forme akcií splatných na vyzvanie (z toho podiel SR: 5 108 800 tis. eur). Slovenská
republika sa ratifikáciou zmluvy, ktorou sa zriaďuje ESM zaviazala, že v prípade, ak úroveň splateného imania
klesne pod schválených 80 000 000 tis. eur absorbovaním strát ESM, Správna rada ESM vyzve akcionárov na
jeho splatenie jednoduchou väčšinou.
Európsky nástroj finančnej stability (EFSF) je predchodca ESM (tzv. euroval 1). Slovenská republika sa ako
členský štát EFSF zaviazala poskytovať záruky za dlhové finančné inštrumenty vydávané EFSF v prípade žiadosti
členského štátu eurozóny o finančnú stabilizačnú pomoc. V zmysle zákona o špecifických štátnych zárukách sa
Slovensko musí podieľať na celkovej výške záruk do sumy, ktorá nepresiahne 7 727 570 tis. eur. Zároveň sa
musí podieľať na ďalších záručných mechanizmoch potrebných na získanie AAA ratingu pre EFSF, napríklad
poskytnutím dodatočných záruk EFSF do výšky 165 % svojho podielu na zárukách pre každú emisiu. Stav záruk
vystavených Slovenskou republikou bol k 31.12.2016 vo výške 2 178 243 tis. eur a medziročne sa znížil
o 4 906 tis. eur (v roku 2015 bol pokles o 135 180 tis. eur z dôvodu zrušenia EFSF dlhopisov v celkovej výške
10 900 000 tis. eur, ktoré boli určené pre Grécko na rekapitalizáciu bánk).
Prehľad najvýznamnejších podmienených záväzkov Ministerstva financií SR
31.12.2016

31.12.2015

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM)

5 108 000 000,00

5 108 000 000,00

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF)

2 178 243 000,00

2 183 148 760,91

573 996 175,00

573 996 175,00

Členstvo v Európskej investičnej banke (EIB)

4

Bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej stránke www.esm.europa.eu , ktorá je spoločná aj pre popis nástroja EFSF.
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Členstvo v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (MBOR)

438 673 195,00

424 731 000,00

Členstvo v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR)

101 359 000,00

101 359 000,00

Členstvo v Medzinárodnej investičnej banke (MIB)

41 318 887,00

41 319 000,00

Členstvo v Rozvojovej banke rady Európy (RBRE)

16 854 000,00

16 854 000,00

Členstvo v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu (MBHS)

10 657 936,00

11 526 478,00

3 251 559,00

2 823 000,00

8 472 353 752,00

8 463 757 413,91

Členstvo v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky (MIGA)
Spolu
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2.

Medzinárodné arbitráže

Ministerstvo financií SR viedlo ku koncu roka 2016 tri medzinárodné arbitrážne konania:
•
Achmea vs. SR – spor z dôvodu zákazu zisku zdravotných poisťovní v roku 2007. V tejto arbitráži,
vedenej podľa bilaterálnej investičnej dohody medzi SR a Holandským kráľovstvom, bol v decembri
2012 vydaný rozsudok, ktorým arbitrážny tribunál nariadil SR zaplatiť žalobcovi – holandskej
spoločnosti Achmea B.V. – odškodnenie vo výške cca 25 mil. eur plus úroky. V súčasnosti prebiehajú
konania o zrušení tohto rozsudku, ako aj jurisdikčného rozhodnutia v tomto spore na nemeckých
súdoch, pred ktorými SR napadla tieto rozhodnutia. Achmea taktiež požiadala Luxemburský súd
o výkon rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z decembra 2012 a zablokovanie majetku SR. Súd
spoločnosti Achmea vyhovel a nariadil zablokovanie slovenského majetku (zostatky v banke) v hodnote
29,5 mil. eur, voči čomu sa SR odvolala. Hodnota podmieneného pasíva k 31.12.2016 predstavuje
žalovanú sumu podľa arbitrážneho tribunálu.
•
Eurogas a Belmont vs. SR – spor o náhradu škody viedli uvedené spoločnosti voči SR z dôvodu
údajného protiprávneho odobratia povolenia na ťažbu mastenca. Arbitráž bola vedená podľa
bilaterálnej investičnej dohody medzi SR a USA a bilaterálnej investičnej dohody medzi SR a Kanadou.
V priebehu roka 2017 došlo zo strany príslušného tribunálu k akceptovaniu námietok, ktoré uplatnila
Slovenská republika, čím nebolo potrebné rozhodovať o merite sporu. Možnosť, že by žalobcovia
iniciovali konanie o zrušení tohto rozhodnutia (v rámci príslušnej lehoty od jeho vydania) považuje
Slovenská republika za minimálnu. Keďže ide o informácie po dni, ku ktorému sa zostavuje súhrnná
účtovná závierka ako aj súhrnná výročná správa, uvedená hodnota arbitráže za rok 2016 ostáva
vykázaná v prehľade.
•
Spóldzielnia Pracy Muszynianka vs. SR - poľská spoločnosť v novembri 2015 oznámila spor z údajného
porušenia bilaterálnej investičnej dohody medzi Poľskom a SR z dôvodu ústavného zákazu vývozu vody
z územia SR, čím mala byť tejto spoločnosti spôsobená škoda vo výške 75,9 mil. eur. V súčasnosti
prebieha zmierovacie konanie s touto spoločnosťou. Začiatkom roka 2017 bol kreovaný arbitrážny
tribunál a v súčasnosti pripravuje Slovenská republika prvé vyjadrenie k žalobe.
3.

Súdne spory

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR bolo účastníkom 3 334 súdnych konaní (2015: 3 337) ako žalovaný a žaluje v prípade 34
súdnych sporov (2015: 34). Hodnota podmienených záväzkov zo súdnych sporov je 554 529 710,98 eur
(2015: 553 361 112,12 eur). Žaloby, ktoré rieši Ministerstvo financií SR sú najmä o náhradu škody uplatňovanej
podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov, v ktorých Ministerstvo financií SR zastupuje pred súdom aj iné orgány verejnej moci.
Finančné riaditeľstvo SR vystupovalo v súdnom konaní žalobcu NASK, s.r.o. proti žalovanému SR, zastúpenom
MF SR o náhradu škody v celkovej žalovanej výške 29 mil. eur spôsobenej nesprávnym úradným rozhodnutím a
nesprávnym úradným postupom, vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 6C 150/2006.
Prvostupňový súd medzitýmnym rozsudkom vyhovel žalobe, čiže rozhodol, že žalobcovi bola spôsobená škoda,
s tým, že neriešil otázku jej výšky, ktorá sa mala riešiť v ďalšom konaní. Tento rozsudok bol potvrdený
odvolacím súdom. Najvyšší súd SR ako dovolací súd obidva rozsudky nižších súdov zrušil a vrátil vec na nové
konanie a rozhodnutie, obidvom súdom vytkol vážne chyby v ich rozhodovaní, podľa právneho názoru
Najvyššieho súdu SR, ktorý je záväzný pre súdy nižšieho stupňa, nie je dôvod žalobe vyhovieť. Najvyšší súd SR
bude opätovne rozhodovať o mimoriadnom dovolaní Generálnej prokuratúry SR, nie je možné predpokladať
termín rozhodnutia, podľa názoru ministerstva ako odporcu a na základe právnej analýzy sa predpokladá, že
Najvyšší súd SR rozhodne opätovne tak, ako v prvom prípade.
Na pojednávaní na Okresnom súde BA II v januári 2015 bol prezentovaný návrh na zmenu účastníkov konania
z NASK, s.r.o. na Real&Capital Assets Ltd. a zástupca NASK, s.r.o. doručil návrh na prerušenie konania až do
rozhodnutia Ústavného súdu SR o jeho novej sťažnosti proti novému uzneseniu NS SR, ktorú podal dňa
4.8.2014. Ústavný súd SR svojim uznesením I. S 84/2015-33 zo dňa 4.3.2015 sťažnosť obchodnej spoločnosti
NASK, s.r.o. odmietol ako zjavne neopodstatnenú a Okresný súd BA II. následne návrh na prerušenie konania
uznesením zo dňa 31.07.2015 zamietol. Okresný súd BA II rozhodol uznesením zo dňa 17.02.2016, že
nepripúšťa, aby z konania vystúpil navrhovateľ NASK, s.r.o. a na jeho miesto vstúpila spoločnosť Real & Capital
Assets Ltd. z Britských Panenských ostrovov. Voči tomuto rozhodnutiu sa žalobca NASK, s.r.o. odvolal a dňa
3.5.2016 MF SR, ako žalovaný, doručilo odvolaciemu súdu svoje písomné vyjadrenie a čaká sa na vytýčenie
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pojednávania o tejto otázke a až následne o merite veci, oprávnenosti žaloby o náhrade škody a tiež jej
rozsahu.
V tejto súvislosti sa vedie aj trestné konanie pre trestný čin marenia spravodlivosti a pokus podvodu, podľa
tohto trestného konania si zodpovedné osoby v spoločnosti NASK s.r.o. zabezpečili vyhotovenie falošných
dôkazov v tomto civilnom konaní a snažili sa podvodným spôsobom vylákať žalovanú finančnú čiastku od SR.
Toto trestné konanie produkuje dôkazy, ktoré mieni ministerstvo podporne využiť vo svoj prospech v tomto
konaní. Vzhľadom na skutočnosť, že konanie trvá dlhú dobu, od r. 2007, a je v podstate znovu na začiatku, nie
je možné ani odhadnúť termín jeho ukončenia.
Spoločnosť TIPOS, a.s. je žalovanou stranou v prebiehajúcom súdnom spore, kde ako žalobca vystupuje FIVE X,
a.s. v prvom rade a LEMIKON LIMITED v druhom rade. Spor je vedený vo veci o zdržanie sa nekalosúťažného
konania, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia,
o mimoriadnom dovolaní Generálnej prokuratúry SR proti prvostupňovému rozsudku Krajského súdu v
Bratislave z 1.3.2007 a odvolaciemu rozsudku Najvyššieho súdu SR zo 7.8.2008. Najvyšší súd SR vrátil 19.3.2015
vec na opätovné prerokovanie Krajskému súdu v Bratislave. Vo veci neoprávneného používania označenia
Športka, Šanca a Mates nie je možné spoľahlivo určiť hodnotu prípadného plnenia. Žalovaná náhrada škody za
obdobie od 1.1.1996 do 30.9.2002 vo výške 14 122 tis. eur predstavuje podľa spoločnosti nadhodnotené
plnenie. Pokiaľ by sa preukázalo, že spoločnosť neoprávnene používala ochranné známky Športka, Šanca a
Mates, bola by podľa expertízneho posúdenia vypracovaného na žiadosť spoločnosti a právnej argumentácie,
ktorá je súčasťou súdneho spisu, prípadná náhrada škody výrazne nižšia.
Spoločnosť je presvedčená, že sa nedopustila neoprávneného používania know-how, záväzok preto považuje za
podmienený a nebola zaúčtovaná žiadna rezerva k 31.12.2016.
Ministerstvo hospodárstva SR
Konsolidovaný celok Ministerstva hospodárstva SR je žalovaný vo viacerých súdnych sporoch. Okrem súdnych
sporov, ku ktorým ministerstvo tvorilo rezervy na prípadné straty, eviduje aj súdne spory, ktoré sú v štádiu
súdneho konania a ich konečný výsledok je neistý. Preto sa v účtovných výkazoch nevytvorili k týmto súdnym
sporom žiadne rezervy na prípadné straty. Odhadovaný maximálny právny nárok tretích strán pri negatívnom
vývoji všetkých súdnych sporov predstavuje výšku 892 618 414,56 eur.
Spoločnosť Transpetrol, a.s. sa zaviazala, že od roku 2004 bude kompenzovať výplatu dividend dcérskeho
podniku BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH akcionárovi - spoločnosti OMV v prípade, že uvedený
dcérsky podnik nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov spoločnosti OMV dividendy vyplatiť. Dcérsky podnik
BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH sa zaviazal vyplácať dividendy v minimálnej výške 5,5 %
zo základného imania spoločnosti, ktoré predstavuje 10 553 tis. eur v tom prípade, ak to finančné výsledky
umožnia a dividendy budú schválené akcionárom. Nakoľko k dátumu tejto účtovnej závierky neboli spoločníkmi
BSP schválené žiadne dividendy, nevznikla Spoločnosti povinnosť účtovať o vzniku záväzku voči OMV z vyššie
uvedeného titulu.
V prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie dcérskej spoločnosti BSP Bratislava - Schwechat Pipeline
GmbH Spoločnosť ručí za úhradu splatenej časti základného imania spoločnosti BSP Bratislava - Schwechat
Pipeline GmbH, ktorá prináleží spoločnosti OMV, a to v prípade sprenevery alebo hrubej nedbalosti zo strany
spoločnosti Transpetrol, a.s. Spoločnosť Transpetrol, a.s. nesie všetky riziká a náklady vzniknuté alebo spojené s
odstránením ropovodu Bratislava Schwechat, ktorého výstavba sa plánuje v budúcnosti. K dátumu tejto
účtovnej závierky nevznikli žiadne záväzky na krytie rizík príp. nákladov súvisiacich s budúcim ropovodom.
V súčasnosti je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zaangažovaná v niekoľkých sporoch týkajúcich
sa zmeniek a údajných porušení zmlúv. Okrem zmeniek a sporov uvedených nižšie je SPP zainteresovaný aj
v iných sporoch, ktoré sa vyskytujú v rámci bežnej podnikateľskej činnosti a neočakáva sa, že by mali
individuálne alebo v súhrne významný nepriaznivý efekt na finančné výkazy. Konečný výsledok týchto sporov
môže vyústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy a tieto rozdiely môžu byť významné.
SPP verejne vyhlásil, že poprie platnosť týchto zmeniek na súde na základe podozrenia, že ide o podvod a že
zmenky nijakým spôsobom nesúvisia so zmluvnými vzťahmi SPP. Desať zmeniek v celkovej hodnote cca 75 mil.
eur je v súčasnosti v rôznom štádiu konania na súdoch SR. V ďalších piatich prípadoch týkajúcich sa zmeniek
v hodnote istiny cca 108 mil. eur bolo právoplatne rozhodnuté v prospech SPP. Nie je možné vylúčiť snahu
protistrán o zvrátenie úspešného výsledku pre SPP podaním mimoriadnych opravných prostriedkov.
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Manažment SPP na základe vyjadrenia svojich právnych zástupcov obhajuje záujmy spoločnosti v týchto
prípadoch s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov. SPP zaúčtoval rezervu na možnú stratu
súvisiacu s niekoľkým zmenkami. Suma rezervy nie je samostatne zverejnená, aby nebola ohrozená pozícia SPP
v príslušnom spore. Vo finančných výkazoch SPP za rok 2015 neboli vytvorené žiadne iné rezervy
na potenciálne straty v súvislosti so zmenkami, ktoré by mohli nastať, keďže konečný výsledok ostatných
prípadov je neistý a v súčasnosti ho nemožno predpokladať.
SPP je žalovanou stranou aj v ďalších súdnych sporoch. Výška rezerv a iné informácie, ktoré sa vzťahujú na
jednotlivé právne a iné spory, nie sú samostatne zverejnené, pretože manažment SPP sa domnieva, že ich
zverejnenie by mohlo vážne ohroziť pozíciu SPP v týchto sporoch.
Úrad pre Verejné obstarávanie vedie súdny spor voči podnikom Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej aj ako „SE“)
ako žalovaný v 1. rade, a Vodohospodárska výstavba, š.p., ako žalovaný v 2. rade – o určenie neplatnosti Zmluvy
o prevádzke VEG.
Žalobca sa domáha určenia neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG z dôvodu rozporu so zákonom č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na pojednávaní konanom dňa 19.11.2013
súd žalobu Úradu pre verejné obstarávanie zamietol. Súdne konanie prebieha už na Krajskom súde v Bratislave
(2. stupeň), pretože Úrad pre Verejné obstarávanie podal voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II
odvolanie. Vodohospodárska výstavba , š.p., zaslal vyjadrenie zo dňa 31.07.2014 v reakcii na vyjadrenia SE zo
dňa 02.04.2014 a 28.05.2014. Podnik Vodohospodárska výstavba , š.p., dňa 11.02.2015 požiadal o urýchlené
rozhodnutie vo veci (ukončenie Zmluvy o prevádzke VEG a plánované odovzdanie VEG podniku
Vodohospodárska výstavba , š.p.) a vyjadril sa k tvrdeniam SE v podaní zo dňa 08.12.2014. SE sa písomne
vyjadril k podaniu podniku Vodohospodárska výstavba, š.p., dňa 06.03.2015. Krajský súd v Bratislave vyhlásil
dňa 09.03.2015 rozsudok, ktorým rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II zmenil a určil, že Zmluva o
prevádzke VEG je absolútne neplatná pre rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní. Rozsudok nadobudol dňa
21.04.2015 právoplatnosť. Voči rozsudku podala spoločnosť SE dňa 19.05.2015 dovolanie, ktorým zároveň
požiadala o odklad vykonateľnosti rozsudku. Dňa 21.05.2015 súd vyzval právneho zástupcu SE na doloženie
plnej moci JUDr. Tomlainovej na podanie dovolania. Ku dňu 01.06.2015 nebol zo strany SE zaplatený súdny
poplatok za podanie dovolania, ani doložená plná moc. Dňa 07.07.2015 podal Vodohospodárska výstavba, š.p.,
vyjadrenie k dovolaniu spoločnosti SE a žiadal dovolanie v celom rozsahu zamietnuť. Podaním zo dňa
29.07.2015 sa k dovolaniu vyjadrilo ÚVO. Dňa 02.09.2015 sa k IV. časti vyjadrenia podniku Vodohospodárska
výstavba , š.p., zo dňa 07.07.2015 vyjadrila spoločnosť SE (časť pojednáva o dôvodoch zamietnutia dovolania z
titulu jeho podania neoprávnenou osobou). Dňa 30.11.2015 doručili SE dovolaciemu súdu podanie zo dňa
27.11.2015 a podanie zo dňa 30.11.2015, ktorými SE reagujú na vyjadrenia Vodohospodárska výstavba , š.p., a
ÚVO k dovolaniu SE.
Stav ku dňu 31.12.2016: Vodohospodárska výstavba , š.p., sa vyjadril k podaniam SE zo dňa 02.09.2015,
27.11.2015 a 30.11.2015 podaním zo dňa 29.02.2016. Spoločnosť SE sa podaniami zo dňa 04.04.2016 a
29.04.2016 vyjadrila k podaniu podniku Vodohospodárska výstavba , š.p., zo dňa 29.02.2016. Dňa 29.06.2016
Najvyšší súd SR rozsudkom zamietol dovolanie spoločnosti SE a potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR nadobudol právoplatnosť dňa 10.08.2016. Dňa 07.10.2016 podala spoločnosť SE
ústavnú sťažnosť voči rozsudku Najvyššieho súdu SR (konanie vedené pod sp. zn. RVP 13476/2016).
Podaním zo dňa 02.11.2016 podnik Vodohospodárska výstavba , š.p., požiadal Ústavný súd SR o možnosť
vyjadriť sa k ústavnej sťažnosti spoločnosti SE. Dňa 18.11.2016 bola podniku Vodohospodárska výstavba , š.p.,
doručená na vyjadrenie ústavná sťažnosť, ku ktorej sa podnik Vodohospodárska výstavba , š.p., vyjadril
podaním zo dňa 05.12.2016.
Konsolidovaný celok Ministerstva životného prostredia SR je žalovaný vo viacerých súdnych sporoch. Okrem
súdnych sporov, ku ktorým Ministerstvo životného prostredia SR tvorilo rezervy na prípadné straty, eviduje aj
súdne spory vo výške 26 990 210 eur, ktoré sú v štádiu súdneho konania a ich konečný výsledok je neistý
a z uvedeného dôvodu k týmto sporom nebola tvorená žiadna rezerva na prípadné straty.
Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja SR vykazuje v tabuľke č. 23 – Informácie o iných
aktívach a iných pasívach, tabuľkovej časti poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke, záväzky z
existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov, ktoré v súčasnosti prebiehajú a ktorých výsledok je neistý v
odhadovanej sume 58 563 701,17 eur. Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov vykázané
v konsolidovanej účtovnej závierke predstavujú 198 945 157,71 eur. Hodnota záväzkov z existujúcich alebo
hroziacich súdnych sporov prezentovaná v tabuľke č. 23 tabuľkovej časti poznámok je podhodnotená
o 140 381 456,54 eur. Organizácie patriace do konsolidovaného celku MDVRR SR netvorili v súvislosti s týmto
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žiadne rezervy, nakoľko sa nepredpokladá, že by výsledky týchto súdnych sporov mali negatívny dopad na ich
finančnú situáciu.
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Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. bola zažalovaná spoločnosťou ČD CARGO, a.s. o zaplatenie sumy
1 508 tis. eur z dôvodu nezaplatenej DPH súvisiacej s používaním jej vozňov pri medzinárodnej preprave za
obdobie od 24. mája 2007 do 3. mája 2008. Vo veci bol dňa 26. novembra 2014 vyhlásený rozsudok, ktorým
Okresný súd Bratislava II v celom rozsahu žalobu zamietol a žalovanému priznal právo na náhradu trov konania
v hodnote 106 tis. eur. Voči rozsudku podalo ČD CARGO odvolanie, o ktorom zatiaľ nebolo rozhodnuté a nebol
ani vytýčený termín pojednávania. Vzhľadom na relevantnú legislatívu SR, obchodnú prax okolitých štátov
a medzinárodné zmluvy nie je možné právne kvalifikovať používanie vozňov pri medzinárodnej preprave ako
nájom a z toho dôvodu uplatňovať DPH. Vedenie spoločnosti je presvedčené, aj na základe analýzy jej právnych
poradcov, že pravdepodobnosť úspechu ČD CARGO v súdnom spore je minimálna, nebola vytvorená žiadna
rezerva.
Voči Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. je vedený súdny spor na Okresnom súde Bratislava III o náhrade
škody vo výške 51 752 tis. eur s príslušenstvom. 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“ zo dňa 6. novembra 1995 v znení Dodatkov č.1
a 2, „Zmluvy o dielo na skúškach prototypu rušňa radu 755“ z novembra 1997 a „Zmluvy o dielo č. 1/98-755
na stavbu dvoch kusov prototypu rušňa radu 755 v overovacej sérii“ z augusta 1998. Navrhovateľ nárok na
náhradu škody odvodzuje od údajne zmarených prototypových skúšok a následného nesplnenia údajného
záväzku kúpiť od navrhovateľa 98 ks sériovo vyrábaných rušňov rady 755. Manažment spoločnosti na základe
vypracovanej právnej analýzy predpokladá, že žaloba je neodôvodnená, pretože dodávateľ (navrhovateľ)
nedodržal zmluvné povinnosti z jednotlivých zmlúv.
Slovenská pošta, a.s. eviduje možné záväzky v hodnote 576 tis. eur, ktoré by mohli vyplývať zo súdnych
rozhodnutí, prípadne zo všeobecne záväzných právnych predpisov a spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej
závierky nedisponuje informáciami umožňujúcimi odhad finančného vplyvu podmienených záväzkov
a načasovania ekonomických úžitkov.
Letisko Sliač, a.s. medzi podmienenými pasívami vykazuje pokračujúci súdny spor o zrušenie rozhodcovského
súdu o zaplatenie sumy 138 633 eur. Na zabezpečenie spotrebnej dane z minerálnych olejov spoločnosť
zmenila formu ručenia. V predchádzajúcich obdobiach ručila spoločnosť len formou zábezpeky zložením
finančných prostriedkov na účet finančnej správy. V roku 2016 využila spoločnosť ručenie aj formou bankovej
záruky vo výške 180 000 eur v ČSOB, a.s.
V rámci kapitoly Ministerstvo kultúry SR sú uvedené podmienené záväzky z existujúcich alebo hroziacich
súdnych sporov v sume 24 982 942 eur. Podstatnú časť vykazuje úrad ministerstva (21 901 660 eur), pričom
najvýznamnejšími sú súdne spory vo veci náhrady škody v sume 17 478 199,14 eur v súvislosti s realizáciou
stavieb a vo veci náhrady škody za nezákonné rozhodnutie v sume 4 388 568,75 eur. Ďalšie významné
podmienené záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov vykazuje Štátne divadlo Košice
(1 000 000 eur), Múzeum SNP (953 235 eur), Slovenská filharmónia (652 445 eur) a Slovenské národné múzeum
(352 498 eur).
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR deklaruje existujúce a hroziace súdne spory, ktoré v súčasnosti
prebiehajú a ktorých výsledok je neistý v odhadovanej sume 119 171 181,99 eur ako iné pasíva. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 109 224 569,69 eur, zložený najmä z navýšenia na úrade ministerstva
o 109 165 347,56 eur a na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny o 764 137,18 eur. Na Inšpektoráte práce
Košice bol zaznamenaný nárast o 57 000 eur a na Implementačnej agentúre MPSVR SR pokles o 718 149,18 eur.
Organizácie patriace do konsolidovaného celku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR netvorili
v súvislosti s pasívnymi súdnymi spormi vykazovanými ako iné pasíva žiadne rezervy, nakoľko sa
nepredpokladá, že by výsledky týchto súdnych sporov mali negatívny dopad na ich finančnú situáciu.
Ministerstvo vnútra SR vykazuje v rámci iných pasív podmienené záväzky z existujúcich alebo hroziacich
súdnych sporov v hodnote 79 270 470,46 eur. Tieto súdne spory eviduje v podsúvahovej evidencii. Vecne
príslušný útvar určil pravdepodobnosť úspešnosti pre žalovanú stranu, t. j. úrad ministerstva nad 50 %.
V prípade pasívnych súdnych sporov, kde bola pravdepodobnosť do 50 % organizácia účtovala o rezerve na
prebiehajúce a hroziace súdne spory. Predmetom súdnych sporov bolo napr. preskúmanie zákonnosti, náhrada
škody, ochrana osobnosti, antidiskriminačná žaloba, náhrada nemajetkovej ujmy, vydanie veci a iné.
Ministerstvo zdravotníctva SR a všetky jeho podriadené organizácie evidujú 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 5 877 912,40 eur, z toho
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najvyššiu hodnotu vykazuje Národný onkologický ústav, a to 5 202 832,09 eur z dôvodu žaloby o zaplatenie
nemajetkovej ujmy a náhradu škody na zdraví.
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. Najvyšší objem týchto
podmienených pasív vykazuje ministerstvo v hodnote 5 182 651,40 eur v prípade troch súdnych sporov vo
veciach žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.
Ministerstvo spravodlivosti SR zastupuje Slovenskú republiku pred Európskym súdom pre ľudské práva a pred
súdmi EÚ, prípadné záväzky z týchto existujúcich a hroziacich súdnych sporov sú bez vyčíslenia hodnoty.
Úrad vlády SR z 13 vedených súdnych sporov o peňažné plnenie, je v 6 prípadoch na strane žalovaného, pričom
celkové možné plnenie z týchto súdnych sporov je 16 392 934,95 eur. Na základe posúdenia miery rizika k nim
bola vytvorená rezerva v čiastke 282 263,55 eur.
Generálna prokuratúra SR evidovala 54 ukončených a 492 neukončených súdnych sporov. Rezortu vznikli
z dôvodu rozsudkov, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2016, záväzky vo výške 313 704,53 eur. Tieto boli počas
účtovného obdobia 2016 aj vysporiadané.
Kancelária Národnej rady SR eviduje prípadné záväzky z existujúcich a hroziacich súdnych sporov vo výške
596 148 402,93 eur, suma predstavuje 57 súdnych sporov, ktoré zahŕňajú 29 prípadov antidiskriminačných
žalôb sudcov v sume 2 857 953,61, ďalej 9 prípadov žalôb na náhradu škody spôsobenú legislatívnou činnosťou
NR SR v celkovej sume 583 337 425,27 eur a 19 prípadov ostatných žalôb v celkovej sume 9 953 024 eur. V roku
2015 boli antidiskriminačné žaloby sudcov výške 3 033 036 eur. Medziročne poklesli z dôvodu, že žaloby voči
štátu zastúpené Kanceláriou Národnej rady SR boli zastavené súdmi. Dôvodom bolo, že v žalobách bolo za štát
ako žalovanú stranu sporu označených viac subjektov. Podľa právneho názoru sudcov na žalovanej strane za
Slovenskú republiku má vystupovať iba jeden orgán, a to Ministerstvo spravodlivosti SR, a tým konanie voči
Kancelárii Národnej rady SR bolo zastavené.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR je žalovaný vo viacerých súdnych sporoch, okrem súdnych sporov,
ku ktorým kapitola tvorila rezervy na prípadné straty, eviduje aj ďalších 17 súdnych sporov, ktoré sú v štádiu
súdneho konania a ich konečný výsledok je neistý. Preto sa v týchto účtovných výkazoch nevytvorili
k uvedeným súdnym sporom žiadne rezervy na prípadné straty.
Správa štátnych hmotných rezerv SR eviduje súdny spor prebiehajúci od roku 2005 medzi žalobcom AMERICAN
ART ADVISOR LLC a žalovaným Poľnonákup Tatry, a.s. v celkovej sume 332 tis. eur. Meritom sporu sú nároky
zo Zmluvy o pristúpení časti záväzku podpísanej dňa 2.2.2000 medzi VÚB, a.s. a Poľnonákup Tatry, a.s.
Pohľadávka VÚB bola od r. 2000 ďalej už trikrát postúpená na súčasného vlastníka pohľadávky AMERICAN ART
ADVISOR LLC. Spoločnosť Poľnonákup Tatry, a.s. od začiatku sporu namieta nulitu Zmluvy o pristúpení k časti
záväzku.
Protimonopolný úrad SR
Protimonopolný úrad je účastníkom viacerých súdnych sporov o právoplatnosť a výšku pokuty z rozhodnutí
Protimonopolného úradu. Výška žalovanej sumy z neuhradených pokút je 82 mil. eur.

4.

Ostatné pasíva

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. vykazuje záruky a úverové prísľuby spolu vo výške 125 405 tis. eur.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. má zmluvné záväzky, vyplývajúce z uzatvorených zmlúv do
31.12.2016, ktoré majú plnenie na nákup dlhodobého majetku až po 31.12.2016. Celková výška záväzkov,
vyplývajúcich zo zmlúv predstavuje sumu 48 873 tis. eur.
Kancelária verejného ochrancu práv eviduje finančné povinnosti z nájmu nebytových priestorov v hodnote
128 025,62 eur.
Javys, a.s. uzatvorila dňa 31. mája 2009 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 nepeňažného vkladu a zvýšením základného imania
spoločnosti JESS. Financovanie ďalších fáz projektu predpokladá využitie externého financovania.
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Dňa 9. júna 2015 podpísalo dočasné zoskupenie spoločností JAVYS, a.s. a Consorzio Stabile Ansaldo New Clear
zmluvy s talianskou spoločnosťou SO.G.I.N., S.p.A., na spracovanie vysýtených rádioaktívnych sorbentov a kalov
z jadrovej elektrárne Caorso v Taliansku. Predpokladaný čas realizácie prác zo zmlúv je 48 mesiacov. V súvislosti
s podpisom uvedených zmlúv bola uzatvorená zmluva na poskytnutie výkonovej záruky na obdobie 24.4.2015 24.9.2019 so spoločnosťou BIRDIE YAS Ltd.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. eviduje na podsúvahových účtoch vlastnú zmenku voči zhotoviteľovi
vo výške 674 tis. eur, ktorá má zabezpečovací charakter, zásoby majetku CO vo výške 15 tis. eur a materiál na
hospodársku mobilizáciu vo výške 80 tis. eur. V priebehu roka 2016 boli uzavreté zmluvy na obstaranie diaľnic a
rýchlostných ciest v celkovej hodnote nedodaných prác 508 mil. eur bez DPH (v roku 2015: 26 099 tis. eur bez
DPH). Zmluvy, ktoré boli uzavreté v predchádzajúcich obdobiach, pričom predmetné práce ešte neboli dodané,
nie sú zahrnuté v predchádzajúcej sume. Záväzky z podpísaných, avšak k 31. decembru 2016 nerealizovaných
investičných zmlúv, nie sú vykázané v týchto účtovných výkazoch.
MH Manažment, a.s. eviduje na podsúvahových účtoch MH manažment záložné zmluvy vzťahujúce sa
k cenným papierom, kde spoločnosť vystupuje ako záložný veriteľ v hodnote 10 227 212,38 eur.
Na podsúvahových účtoch sú taktiež evidované aj záložné zmluvy vzťahujúce sa k majetku v objeme
1 552 193,29 eur.
Na základe niektorých privatizačných zmlúv sa Fond národného majetku SR (FNM SR), ktorého právnym
nástupcom od 1.1.2016 je MH manažment, a.s., zaviazal uhradiť nadobúdateľom privatizovaných spoločností
určité straty na majetku, ktoré im môžu v budúcnosti vzniknúť v dôsledku určitých rizík definovaných
v privatizačných zmluvách. K 31.12.2016 odhad možných nárokov, ktoré voči FNM SR (teda od 1.1.2016 voči
MH Manažment, a.s.) môžu nadobúdatelia v budúcnosti uplatniť v súvislosti týmito ručeniami a rizikami
možných strát, predstavuje 976 821 914,14 eur.
V súčasnosti je spoločnosť MH Manažment, a.s. zodpovedná za vyrovnanie minulých reštitučných nárokov
podaných v Slovenskej republike. Hoci oficiálne obdobie uplatnenia reštitučných nárokov sa skončilo, všetky
nároky zaznamenané v evidencii krajských a okresných úradov a Ministerstva financií SR dosiaľ neboli
predložené spoločnosti, ktorá z tohto dôvodu nemôže odhadnúť výšku ich plnenia. MH Manažment, a.s.
k 31.12. 2016 vykazuje nevyrovnané reštitučné nároky vo výške 20 680 eur.
V zmysle § 28 ods. 3 bod 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby môže
FNM SR (od 1.1.2016 právny nástupca MH Manažment, a.s.) niesť finančnú zodpovednosť za škody na životnom
prostredí spôsobené spoločnosťami pred privatizáciou, ktorú sprostredkoval. FNM SR a teraz jeho právny
nástupca MH Manažment, a.s. nevykázal odhad budúcich strát v súvislosti s možnými záväzkami vyplývajúcimi
zo škôd na životnom prostredí, keďže tieto prípady nemožno spoľahlivo určiť.
MH Invest, s.r.o. uzavrel dňa 9.12.2015 zmluvu o spolupráci pri realizácii strategického parku Nitra
so Slovenskou republikou. Na základe tejto zmluvy spoločnosť obstará, pripraví a sprístupní pozemky
užívateľom strategického parku, zabezpečí vybudovanie inžinierskych sietí a verejnej infraštruktúry na
technickom pozemku a zabezpečí prevádzkovanie strategického parku ako vlastník aj prevádzkovanie verejnej
infraštruktúry a inžinierskych sietí. Dňa 11.12.2015 bola uzavretá Investičná zmluva medzi Jaguar Land Rover
Limited, Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. so Slovenskou republikou a mestom Nitra, na základe ktorej bude
spoločnosť MH Invest, s.r.o. ako účelová spoločnosť zabezpečovať záväzky Slovenska z Investičnej zmluvy pri
nadobudnutí a príprave územia pre strategický park. Dňa 11.12.2015 v nadväznosti na Investičnú zmluvu
uzavrela spoločnosť zmluvu o budúcich zmluvách so spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.,
predmetom ktorej je odpredaj pozemkov v strategickom parku. Na základe dodatku č. 1 zo dňa 29.7.2016
odovzdala spoločnosť MH Invest, s.r.o. pozemky na predaj v celkovej výmere 185,2 ha do užívania spoločnosti
Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. Dňa 22.12.2016 bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve na predaj
pozemkov v strategickom parku s celkovou výmerou približne 20,6 ha spoločnosti ProLogis Slovak Republic
Management.
V rámci kapitoly Ministerstvo zdravotníctva SR vykazuje Fakultná NsP Nové Zámky povinnosti z uzatvorených
servisných zmlúv a poistných zmlúv s jednotlivými poisťovacími spoločnosťami v celkovej sume 269 307,99 eur
a úrazovú rentu v sume 3 510,72 eur.
Ministerstvo kultúry SR vykazuje v rámci kapitoly ostatné iné pasíva Slovenské národné divadlo v sume
3 282 340 eur, ktoré predstavujú významné finančné povinnosti vyplývajúce z dodávateľských, licenčných
a podobných zmlúv.
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Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok je uvedený v tabuľovej prílohe tab. č. 24.

VI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2016 nastali nasledovné udalosti, ktoré si vyžadovali zverejnenie v účtovnej závierke za rok
2016:
Ministerstvo financií SR
Personálne zmeny vo vedení materskej účtovnej jednotky
Na základe uznesenia vlády SR č. 14606/2016 bol z funkcie štátneho tajomníka dňa 13.4.2016 odvolaný Mgr.
Ivan Lesay, PhD. a do funkcie štátneho tajomníka od 14.4.2016 vymenovaná Ing. Dana Meager. Uznesením
vlády č. 17197/2016 bol Mgr. Ivan Lesay, PhD. určený s účinnosťou od 1.6.2016 na dočasné pôsobenie
vo funkcii tretieho štátneho tajomníka na ministerstve, a to na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie z ktorého bol na základe Uznesenia vlády č. 1107/2017 s účinnosťou
od 15.1.2017 odvolaný.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Rozhodnutím predstavenstva z 30.1.2017 sa zvýšilo základné imanie spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s.
o sumu 19 448 387 eur za súčasného zníženia záväzku voči jednotlivým riadiacim orgánom.
Súdny spor s Eustream, a.s. a s tým súvisiaca vytvorená rezerva
Dňa 26. januára 2017 senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutie vo veci odvolania
žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 14. októbra 2015 v právnej veci žalobcu obchodnej
spoločnosti Eustream, a.s. proti žalovaným Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave
a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 14. októbra 2015 mení tak, že žalobu
zamieta. Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k inému právnemu názoru než je právny názor Krajského
súdu v Bratislave. Právny názor Krajského súdu v Bratislave vyhodnotil ako excesívny a neudržateľne rozširujúci
výklad daňových predpisov na odvodovú povinnosť žalobcu, ktorý je zároveň rovnako nesystematický.
Predmetom súdneho preskúmavacieho konania bolo rozhodnutie žalovaného Daňového úradu pre vybrané
daňové subjekty z 30. októbra 2014, ktorým správca odvodu v zmysle § 9 ods. 5 z. č. 235/2012 Z. z.
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, určil žalobcovi ako regulovanej osobe nedoplatok
zo zúčtovania odvodov vo výške 74 785 087, 66 eur za odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia od
1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
z 5. decembra 2014, ktorým Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 7 zákona o osobitnom
odvode zamietlo námietku žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu. Z uvedeného dôvodu nie je
opodstatnená rezerva na tento súdny spor a v priebehu roka 2017, ku dňu nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku bude zrušená.
Ministerstvo hospodárstva SR
V zmysle zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 47k Prechodné ustanovenia k dlhopisom fondu k úpravám účinným od
1.1.2016, ods. 3 ak žiadosť o výplatu menovitej hodnoty a výnosu z dlhopisu fondu nedoručí majiteľ dlhopisu do
1 roka od 1.1.2016, t. j. do 1.1.2017, MH Manažment, a.s. nie je povinná splatiť menovitú hodnotu dlhopisu ani
výnos z dlhopisu. Prerušenie plynutia lehoty v zmysle ods. 4 uvedeného ustanovenia spôsobuje:

začatie konania o dedičstve alebo pokračovanie v konaní o dedičstve začatom pred 1.1.2016,

uplatnenie práva z dlhopisu fondu na súde alebo pokračovanie v konaní začatom pred 1.1.2016.
Po uplynutí lehoty 1 roka dochádza v zmysle §47k, ods. 5 zákona o zrušení fondu, k zániku nevyplatených
dlhopisov. K 31. 12. 2016 predstavoval zostatok účtu 341 – Vydané krátkodobé dlhopisy hodnotu
15 223 215,68 eur.
Ministerstvo kultúry SR
V prípade Štátneho divadla Košice v konaní vedenom Okresným súdom Košice I v celkovej žalovanej sume
8 mil. eur, kde si žalobca uplatňoval náhradu škody v podobe ušlého zisku, ktorý mu mal vzniknúť tým, že
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žalovaný v ich zmluvnom vzťahu konal v rozpore s dobrými mravmi bolo rozhodnuté o zamietnutí žaloby, avšak
priznal náhradu trov konania v sume 282 572,09 eur najmä za trovy právneho zastúpenia.
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská pošta, a.s. v poznámkach účtovnej závierky uvádza:
Podľa § 57 ods. 7 zákona o poštových službách uhradil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb, v termíne do 31. januára 2017 čisté náklady za rok 2015 v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi
čistými nákladmi univerzálnej služby určenými v rozhodnutí a súčtom súm doteraz uhradených príspevkov, teda
v sume 2 682 tis. eur a v termíne do 15. februára 2017 čisté náklady za rok 2016 v sume rovnajúcej sa rozdielu
medzi predbežnými čistými nákladmi univerzálnej služby za rok 2016 a súčtom príspevkov poštových podnikov
podľa § 58 ods. 1, teda v sume 9 197 tis. eur.
MH INVEST, s.r.o. uvádza v poznámkach účtovnej závierky nasledovné:
Uznesením vlády SR č. 95/2017 zo dňa 22. februára 2017 bol schválený návrh spoločnosti MH Invest, s.r.o. na
doplnenie vydaného osvedčenia pre spoločnosť, ktorou doplnila získané osvedčenie o významnej investícii
č. 20801/2015-1000-33509 a jej následnými doplneniami na realizáciu stavby „Vybudovanie strategického
parku“, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Predmetom zabezpečenia stavby je príprava územia na
2
pozemkoch o celkovej výmere 7 041 614 m v súlade s § 1 ods. 12 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých
opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
Zmluvou o postúpení práv a povinností zo dňa 21.4.2017 spoločnosť MH Invest, s.r.o. postúpila svoj záväzok
zo zmluvy so združením „Infraštruktúra Nitra“ (Doprastav, a.s., STRABAG PaIS) na dielo „príprava cestnej
infraštruktúry – strategický park Nitra“ vo výške 185 894 319 eur bez DPH na spoločnosť Slovenská správa ciest.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Na úrovni kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR boli doúčtované záväzky a náklady zo vzniknutých
nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov z jednotlivých operačných programov u Detskej fakultnej nemocnici
Košice (1 208 626,40 eur, Operačný program Výskum a vývoj), Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana
Prešov (6 573 554,56 eur, Operačný program Výskum a vývoj), Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice
(6 606 134,33 eur, Operačný program Výskum a vývoj), Univerzitnej nemocnici Martin (1 533 457,45 eur,
Operačný program Výskum a vývoj), Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava (885 485,96 eur, Operačný
program Výskum a vývoj a Operačný program Vzdelávanie).
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky boli dňa 28. 2. 2017 doručené rozhodnutia Úradu
vlády SR, na základe ktorých je úrad povinný vrátiť finančné prostriedky v celkovej výške 13 638 425,10 eur za
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania zisteného na základe podnetu podľa § 27a ods. 2
zákona o pomoci a podpore a uvedeného v protokole, podľa ktorého mohlo mať zistené porušenie pravidiel
a postupov verejného obstarávania vplyv na výsledok verejného obstarávania a za ktoré sa neukladá pokuta,
a to do 50 dní od právoplatnosti doručených rozhodnutí. Na základe týchto rozhodnutí bola pôvodná suma
navýšená o sumu o 4 546 141,70 eur, t. j. na 1,5 násobok pôvodnej sumy. Následne dňa 12.4.2017 Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uzatvoril s Úradom vlády SR Dohody o splátkach na roky
2017 až 2019. Ďalej v prvom polroku 2017 nastala zmena v evidovaných súdnych sporoch, na ktoré bola
vytvorená rezerva k 31.12.2016. V dvoch už evidovaných súdnych sporoch bol úrad úspešný (v celkovej sume
2 894 400 eur) a v jednom súdnom spore bol neúspešný (v sume 9 151 eur). Do evidencie súdnych sporov
pribudli ďalšie tri súdne spory, pri ktorých hrozí, že úrad bude neúspešný (odhadovaná suma možného
budúceho plnenia 3 914 974 eur).
Ďalšie zmeny, ktoré nastali v konsolidovanom celku po dátume účtovnej závierky sú uvedené v časti I. 3.1 –
Zmena konsolidovaného celku.

VII. Prílohy
Tabuľková príloha k poznámkam.
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