
- 1 - 

   MMMeeesssaaačččnnnýýý   RRReeepppooorrrttt   
 

 
 
1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok ......................................................................................................................... - 1 - 
2. Stav emisií štátnych pokladničných poukážok .................................................................................................................. - 1 - 
3. Aukcie štátnych dlhopisov .................................................................................................................................................... - 1 - 
4. Stav emisií štátnych dlhopisov ............................................................................................................................................ - 2 - 
5. Čerpanie vládnych úverov ................................................................................................................................................... - 2 - 
6. Finančné záväzky štátu ........................................................................................................................................................ - 2 - 
7. Stav štátneho rozpočtu ......................................................................................................................................................... - 2 - 
8. Výhľad na február .................................................................................................................................................................. - 2 - 
9. Vývoj ekonomiky SR k 15. januáru 2010 (mesačné indikátory) ..................................................................................... - 3 - 
 

1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok 

V januári bola vydaná emisia ŠPP 04 v menovitej hodnote 2 mld. EUR do vlastného portfólia MF SR. Na trh 
bola uvedená prvou konkurenčnou aukciou na sekundárnom trhu v roku 2010. Celá nominálna hodnota ŠPP 
(2 mld. EUR) bola registrovaná v CDCP, a.s. a uvedená na kótovaný trh BCPB, a.s.. Celá emisia ŠPP 04 je 
akceptovateľným cenným papierom pre transakcie ECB. 

ŠPP ISIN 
Dátum 
aukcie 

Dátum 
splatnosti 

Dopyt 
[mil. EUR] 

Akcept. 
úroková 
sadzba  
[% p.a.] 

Typ aukcie 
celkový akcept.

ŠPP 04 SK6120000048 20.1.2010 19.1.2011 739,1 288,1 1,1000 holandská  

2. Stav emisií štátnych pokladničných poukážok 

Celková nominálna hodnota vydaných ŠPP je 4 mld. EUR. K dispozícii pre repo transakcie a aukcie na 
sekundárnom trhu je 3,35 mld. EUR ŠPP v menovitej hodnote. 

ŠPP ISIN 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Predané 
[mil. EUR] 

Na účte MF 
[mil. EUR] 

Celková 
hodnota 

[mil. EUR] 
ŠPP 03 SK6120000030 15.7.2009 14.7.2010 360,7 1 639,3 2 000,0
ŠPP 04 SK6120000048 20.1.2010 19.1.2011 288,1 1 711,9 2 000,0
Spolu    648,8 3 351,2 4 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov 

V januári 2010 bola otvorená nová emisia dlhopisu s nulovým kupónom a splatnosťou 2 roky v maximálnej 
menovitej hodnote 1 mld. EUR. V dvoch januárových konkurenčných aukciách MF SR získalo 642,8 mil. 
EUR. Do konca roka sa uskutoční ešte 20 aukcií, pričom jedna až dve môžu byť nahradené syndikátom. 

Dlhopis 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Kupón  
[% p.a.]

Dopyt [mil. EUR] 
Akceptované výnosy do 

splatnosti v [% p.a.] 
celkový akcept. Min. Priemer Max. 

ŠD 210 13.1.2010 21.1.2015 2,202 1 046,1 301,0 1,6544 1,8828 1,8972
ŠD 212 27.1.2010 27.1.2012 0,000 551,8 341,8 1,7500 2,0150 2,1000

 

Počet aukcií štátnych dlhopisov v roku 2010  Uskutočnené Zostávajúce 

ŠD 206 so splatnosťou 20 rokov a fixným kupónom 0 3 
ŠD 210 so splatnosťou 6 rokov a pohyblivým kupónom 1 2 
ŠD 212 so splatnosťou 2 roky a nulovým kupónom  1 4 
ŠD 213 so splatnosťou 6 rokov a fixným kupónom 0 5 
ŠD 214 so splatnosťou 10-15 rokov a fixným kupónom 0 2 

jan
u

ár 2010 



- 2 - 

voľné aukcie 0 4 
Spolu 2 20 

4. Stav emisií štátnych dlhopisov  

Pre aukcie sú na konci januára otvorené 3 emisie, pretože zvyšok ŠD 211 v menovitej hodnote 50 mil. EUR 
bude ponechaný na účte MFSR pre podporu sekundárneho trhu v rámci „last resort lending“. Na predaj na 
primárnom trhu ostáva 1,557 mld. EUR v menovitej hodnote.  

Dlhopis ISIN 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Vydané 
[mil. EUR] 

Zostáva 
vydať 

[mil. EUR] 
ŠD 206 SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 667,796892 659,963108 
ŠD 210 SK4120006503 21.01.2009 21.01.2015 1 261,100000  238,900000 
ŠD 211 SK4120006545 04.03.2009 04.03.2013 1 450,000000 50,000000 
ŠD 212 SK4120006990 27.01.2010 27.01.2012 341,800000 658,200000 
Spolu    3 720,696892 1 607,063108 

5. Čerpanie vládnych úverov 

V mesiaci január sa nečerpal žiaden vládny úver. 

6. Finančné záväzky štátu 

Finančné záväzky štátu sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice, MM pôžičiek a depozít. 

Druh finančného záväzku 
Stav finančného záväzku 

[mil. EUR] 

Štátne dlhopisy 20 068,093876 
Štátne pokladničné 
poukážky 

632,732364 

Vládne úvery 912,587723 
SPOLU 21 613,413963 

7. Stav štátneho rozpočtu 

Štátny rozpočet mal k 31.1.2010 prebytok v hodnote 31 mil. EUR. 

8. Výhľad na február 

Finančné záväzky štátu z cenných papierov splatné vo februári sú 1,825 mld. EUR. V harmonograme aukcií 
sú naplánované dve aukcie dlhopisov, z toho jedna na rozhodnutie, kde sa bude brať do úvahy názor 
investorov. Vo februári sa uskutočnia dve aukcie štátnych pokladničných poukážok. 

Dátum 
Cenný 
papier 

Typ aukcie 

K 
dispozícii 
pre aukciu 
[mil. EUR] 

Predpokladaný 
predaj 

[mil. EUR] aukcie vydania 

1.2.2010 3.2.2010 ŠPP 03 Konkurenčná holandská 1639,30 227,2*
8.2.2010 10.2.2010 ŠD 206 Konkurenčná americká 659,96 100,0

15.2.2010 17.2.2010 ŠPP 03 Konkurenčná holandská 1 412,10 300,0

22.2.2010 24.2.2010 
ŠD212 
ŠD213 

Konkurenčná americká
659,00 

2 900,00 
300,0

* aukcia sa už uskutočnila 

 

 

 

 

Stavové údaje sú k dátumu 31.1.2010 
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9. Vývoj ekonomiky SR k 15. januáru 2010 (mesačné indikátory) 

Inštitút finančnej politiky, MF SR 
(podrobnejšie informácie na stránke http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7458) 

Prehľad je zostavovaný k 15. dňu mesiaca, pretože v tom čase sú dostupné údaje za väčšinu indikátorov 
(posun 1 a 1/2 mesiaca). 

Pozitívne správy: 

 Pretrvávajú známky oživenia ekonomiky v oblasti výroby na Slovensku. Index priemyselnej produkcie 
sa v novembri dostal prvý krát od vypuknutia krízy medziročne do kladných hodnôt (rast o 1,5%), 
pričom po sezónnom očistení si zachováva mierny rast aj na medzimesačnej báze (rast o 0,1%           
v novembri).  

 Je možné pozorovať určitú stabilizáciu na trhu práce. Zamestnanosť vo vybraných odvetviach zostala 
v novembri na rovnakej úrovni ako v predošlom mesiaci (1 246 tis. osôb), disponibilná miera 
nezamestnanosti zotrvala ďalší mesiac na úrovni 12,4 % a počet disponibilných nezamestnaných 
zostal približne konštantný (328,6 tis. osôb). 

 Index priemyselnej produkcie v eurozóne zaznamenal v novembri medzimesačný rast o 1,0%, čo 
prispelo k zníženiu medziročného poklesu na 7,1% oproti poklesu o 10,9% v októbri. 

 Všetky hlavné indikátory ekonomického sentimentu v SR aj eurozóne (okrem indikátora nemeckého 
sentimentu ZEW) zaznamenali v decembri opätovné zlepšenie.  

Negatívne správy: 

 Pretrváva stagnácia rastu úverov. Medziročný rast stavu úverov dosiahol v novembri iba 1,7% a na 
medzimesačnej báze banky poskytujú úvery len v približne takej výške ako sú splátky existujúcich 
úverov. 

 Registrácia automobilov na Slovensku zaznamenala v decembri výrazný medziročný pokles na úrovni 
33,3%. Pokles naznačuje vyprchanie efektu zavedenia šrotovného na Slovensku. 

Hlavné posolstvo: 

Na vývoji ekonomiky v uplynulom mesiaci je možné pozorovať mierne známky oživenia, resp. stabilizácie 
situácie. Index priemyselnej produkcie sa v medziročnom porovnaní dostal do kladných hodnôt, nateraz sa 
zastavil rast nezamestnanosti a pokračuje rast indikátorov dôvery. Rizikom budúceho vývoja zostáva najmä 
stagnujúce poskytovanie úverov. 
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