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1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok 

V mesiaci február boli uskutočnené dve aukcie ŠPP 03, splatnej 14. júla 2010. Pri celkovom dopyte 1 369,2 
mil. EUR bola akceptovaná menovitá hodnota 685,8 mil. EUR. Obe aukcie boli uskutočnené holandským 
spôsobom (jedna cena) a priemerná úroková sadzba februárových aukcií bola 0,88 % p. a. Od začiatku roka 
2010 boli pri celkovom dopyte 2 108,3 mil. EUR predané ŠPP v celkovej hodnote 973,9 mil. EUR s 
priemernou úrokovou sadzbou 0,95 % p. a. 

Dopyt 
[milión EUR] ŠPP ISIN Dátum 

aukcie 
Dátum 

splatnosti 
celkový akcept. 

Akceptovaná 
úroková sadzba 

[% p. a.] 

Typ 
aukcie 

ŠPP 03 SK6120000030 03.02.2010 14.07.2010 481,4 227,2 0,95 holandská 
ŠPP 03 SK6120000030 17.02.2010 14.07.2010 887,8 458,6 0,85 holandská 
 Spolu       1 369,2 685,8  0,88   

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 približne 2,67 mld. EUR ŠPP v menovitej hodnote. 

ŠPP ISIN Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Predané 
[mil. EUR] 

Na účte 
MF SR 

[mil. EUR] 

Celková 
hodnota 

[mil. EUR] 
ŠPP 03 SK6120000030 15.7.2009 14.7.2010 1 046,5 953,5 2 000,0
ŠPP 04 SK6120000048 20.1.2010 19.1.2011 288,1 1 711,9 2 000,0
Spolu    1 334,6 2 665,4 4 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov 

Vo februári 2010 bola otvorená nová emisia dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou kupónu 3,50 % p. a., so 
splatnosťou 6 rokov, maximálna menovitá hodnota je 3 mld. EUR (ŠD 213). V dvoch februárových 
konkurenčných aukciách pri celkovom dopyte 873,5 mil. EUR bolo predaných 373,9 mil. EUR (údaje sú 
v menovitej hodnote). Celkovo od začiatku roka boli predané štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1 016,7 
mil. EUR. Do konca roka sa uskutoční ešte 18 aukcií, pričom jedna až dve môžu byť nahradené syndikátom. 

Dopyt [mil. EUR] Akceptované výnosy do 
splatnosti v [% p.a.] Dlhopis Dátum 

vydania 
Dátum 

splatnosti 
Kupón 

[% p. a.] celkový akcept. Min. Priemer Max. 
ŠD 206 10.2.2010 10.5.2026 4,50 272,5 80,9 4,7678 4,8403 4,9000
ŠD 213 24.2.2010 24.2.2016 3,50 601,0 293,0 3,4500 3,5843 3,6036
Spolu   873,5 373,9   
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Počet aukcií štátnych dlhopisov v roku 2010  Uskutočnené Zostávajúce 

ŠD 206 so splatnosťou 20 rokov a fixným kupónom 1 2 
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 1 4 
ŠD 214 so splatnosťou 10-15 rokov a fixným kupónom 0 2 
Spolu 4 18 
voľné aukcie 1 3 

4. Stav emisií štátnych dlhopisov  

Pre aukcie sú na konci februára otvorené 4 emisie, pretože zostatok ŠD 211 v menovitej hodnote 
50 mil. EUR bude ponechaný na účte MF SR pre podporu sekundárneho trhu v rámci „last resort lending“. 
Na predaj na primárnom trhu je k dispozícii 4,224 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 748,690670 570,069330 
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 
ŠD 213 SK4120007071 24.2.2010 24.2.2016 293,000000 2 707,000000 
Spolu    4 094,590670 4 224,169330 

5. Čerpanie vládnych úverov 

V mesiaci februári nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru. 

6. Finančné záväzky štátu 

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

Druh finančného záväzku Stav finančného záväzku 
[mil. EUR] 

Štátne dlhopisy 18 616,317654 
Štátne pokladničné poukážky 1 334,600000 
Vládne úvery 899,541880 
SPOLU 20 850,459534 

február 2010 

7. Stav štátneho rozpočtu 

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 28.2.2010 väčšie ako príjmy o približne 780 mil. EUR. 

8. Výhľad na marec 

V mesiaci marec nie sú splatné žiadne finančné záväzky štátu z cenných papierov. Najbližšia splátka 
záväzku z cenných papierov je približne v polovici apríla, a to v hodnote 500 mil. EUR. V harmonograme sú 
naplánované dve aukcie dlhopisov, a taktiež dve aukcie štátnych pokladničných poukážok. 

Dátum 

aukcie vydania 
Cenný 
papier ISIN Typ aukcie 

(konkurenčná) 

K dispozícii 
pre aukciu 
[mil. EUR] 

Predpokladaný 
predaj 

[mil. EUR] 
1.3.2010 3.3.2010 ŠPP 04 SK6120000048 Holandská 1 711,9 222,7*
8.3.2010 10.3.2010 ŠD 210 SK4120006503 Americká 238,9 238,9

15.3.2010 17.3.2010 ŠPP 03 SK6120000030 Holandská 953,5 150,0
22.3.2010 24.3.2010 ŠD212 SK4120006990 Americká 658,20 250,0

* aukcia sa už uskutočnila 
Stavové údaje sú k dátumu 28.2.2010 
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9. Vývoj ekonomiky SR k 15. februáru 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 stabilizácie ekonomiky v oblasti výroby na Slovensku. Index priemyselnej 
produkcie sa v decembri zvýšil a dosiahol dvojciferný medziročný rast (11,9%) vďaka bázickému 
efektu. Po sezónnom očistení došlo k miernemu poklesu o 3,4% na medzimesačnej báze. 

♦ Všetky hlavné indikátory ekonomického sentimentu v SR aj eurozóne (okrem indikátora nemeckého 
sentimentu ZEW a indexu PMI) zaznamenali v januári opätovné zlepšenie. 

♦ Jeden z navýznamnejších exportérov Samsung oznámil začiatkom februára novú investíciu vo výške 
100 mil. eur na modernizáciu výroby nových LED televízorov a v roku 2010 čaká zvýšenie tržieb na 
3,6 mld. eur, čo je viac ako v roku 2008. 

♦ Registrácia automobilov na Slovensku zaznamenala v januári mierny medziročný rast o 0,3% v 
dôsledku bázického efektu, čo naznačuje, že registrácia nových automobilov sa stabilizovala na 
nízkych hodnotách spred roka. 

Negatívne správy: 

♦ Na trhu práce došlo k miernemu zhoršeniu. Sezónne očistená disponibilná miera nezamestnanosti sa 
v decembri medzimesačne zvýšila o 0.1 p.b. na 13% (z predošlých 12,9%), avšak ide o najpomalší 
nárast od vypuknutia krízy. 

♦ Index priemyselnej produkcie v eurozóne zaznamenal v decembri medzimesačný pokles o 1,7% a 
medziročne došlo k poklesu o 4,9%. 

♦ Tržby vo vybraných odvetviach pokračovali napriek očakávaniam v medziročnom poklese o 4,9%, v 
protiklade s priemyselnou produkciou. Tržby v maloobchode nezaznamenali zlepšenie ani v porovnaní 
s predchádzajúcimi mesiacmi (medziročný pokles o 9,2%). 

♦ Pretrváva stagnácia rastu úverov. Medziročný rast stavu úverov dosiahol v decembri iba 1,0%. 

Hlavné posolstvo: 

Na vývoji ekonomiky v uplynulom mesiaci je možné pozorovať mierne známky stabilizácie situácie. Index 
priemyselnej produkcie v medziročnom porovnaní opäť narástol a pokračuje rast indikátorov dôvery. Rizikom 
budúceho vývoja je mierne zhoršenie na trhu práce, nezlepšujúci sa vývoj tržieb a stagnácia v poskytovaní 
úverov. 
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