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1. Aukcie štátnych pokladni čných poukážok 

V mesiaci september sa neuskutočnila žiadna aukcia ŠPP. Od začiatku roka 2010 boli pri celkovom dopyte 
5 834,9 mil. EUR predané ŠPP v celkovej hodnote 2 420,7 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 
1,082 % p. a. 

2. Stav emisií štátnych pokladni čných poukážok 

Celková nominálna hodnota vydaných ŠPP je 4 mld. EUR. K dispozícii pre repo transakcie a aukcie na 
sekundárnom trhu je približne 2,41 mld. EUR v menovitej hodnote. 

ŠPP ISIN 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Predané 
[mil. EUR] 

Na účte MF SR 
[mil. EUR] 

Celková hodnota 
[mil. EUR] 

ŠPP 04 SK6120000048 20.1.2010 19.1.2011 1 060,6 939,4 2 000,0 

ŠPP 05 SK6120000055 14.7.2010 13.7.2011 529,3 1 470,7 2 000,0 

Spolu       1 589,9  2 410,1 4 000,0 

3. Aukcie štátnych dlhopisov  

V mesiaci september sa uskutočnili dve aukcie dlhopisov. Celkovo od začiatku roka boli predané štátne 
dlhopisy v menovitej hodnote 4 489,3 mil. EUR. 

Dlhopis ISIN 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Kupón 
[% p. a.

] 

Dopyt 
[mil. EUR] 

Akceptované výnosy 
(ceny) do splatnosti 

[% p.a.] 

celkový akcept. Min. Priemer Max. 

ŠD 212 SK4120006990 16.09.2010 27.01.2012 0,00 344,1 135,6 1,598 1,633 1,650 

ŠD 213 SK4120007071 29.09.2010 24.02.2016 3,50 319,7 107,0 3,070 3,113 3,130 

Spolu         663,8 242,6       

Do konca roka sa uskutočnia ešte 4 aukcie štátnych dlhopisov, pričom jedna môže byť nahradená 
syndikátom. 

Počet aukcií štátnych dlhopisov v roku 2010  Uskutočnené Zostávajúce 

ŠD 206 so splatnosťou 20 rokov a fixným kupónom 3 1 

ŠD 210 so splatnosťou 6 rokov a pohyblivým kupónom 2 0 

ŠD 212 so splatnosťou 2 roky a nulovým kupónom  4 1 

ŠD 213 so splatnosťou 6 rokov a fixným kupónom 6 1 

ŠD 214 so splatnosťou 10 rokov a fixným kupónom 2 0 

Spolu 17 3 

voľné aukcie 3 1 
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4. Stav emisií štátnych dlhopisov  

Pre aukcie sú na konci septembra otvorené 4 emisie. Na predaj na primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy 
v menovitej hodnote 3 710,6 mil. EUR. 

Dlhopis ISIN 
Dátum 
vydania 

Dátum 
splatnosti 

Vydané Zostáva vydať 

[mil. EUR] [mil. EUR] 

ŠD 206 SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 1 049,8 278,0 

ŠD 212 SK4120006990 27.01.2010 27.01.2012 874,8 125,2 

ŠD 213 SK4120007071 24.02.2010 24.02.2016 1 057,0 1 943,0 

ŠD 214 SK4120007204 27.04.2010 27.04.2020 1 635,6 1 364,4 

Spolu         3 710,6 

5. Čerpanie vládnych úverov 

V mesiaci september nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru. 

6. Finan čné záväzky štátu 

Finančné záväzky štátu k 30.9.2010 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek. 

Druh finančného záväzku 
Stav finančného 

záväzku 
[mil. EUR] 

Štátne dlhopisy 21 352,6 

Štátne pokladničné poukážky 1 589,7 

Vládne úvery 838,7 

SPOLU 23 781,0 

7. Stav štátneho rozpo čtu 

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 30.9.2010 väčšie ako príjmy o približne  3 110,4 mil. EUR. 

8. Výhľad na október 

V mesiaci október nie sú splatné finančné záväzky štátu zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných 
poukážok. 

V mesiaci október sa uskutočnia 2 aukcie štátnych dlhopisov.  

Dátum Cenný 
papier 

ISIN 
Typ aukcie 

(konkurenčná) 

K dispozícii 
pre aukciu 
[mil. EUR] 

Predpokladaný 
predaj 

aukcie vydania [mil. EUR] 

11.10.2010 14.10.2010* ŠD215 SK4120007527 Americká 1 500,0 200,0 

25.10.2010 27.10.2010 ŠD212 SK4120006990 Americká 125,2 125,2 
* Dátum vysporiadania sa posúva na T + 3 

Niektorá z aukcií môže byť preložená na december z dôvodu „čistého trhu“ v čase realizácie vydania nového 
benchmarkového dlhopisu pomocou syndikátu. 
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Vývoj ekonomiky SR k 15. septembru 2010 (mesa čné 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:  

Priemyselná produkcia na Slovensku pokračovala medziročne v raste, aj napriek júlovému poklesu po 

sezónnom očistení o 2,8%. Index priemyselnej produkcie dosiahol v júli medziročný rast 16,8%. 

Najrýchlejšie rástla výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (58,1%), výroba strojov a 

zariadení inde nezaradených (50,7%) a výroba dopravných prostriedkov (48,2%). 

Mzdy vo vybraných odvetviach (takmer dve tretiny celkovej zamestnanosti) v júli pokračovali v 

medziročnom raste, ktorý dosiahol 4,0%. Najrýchlejšie rástla mzda v odvetví dodávok energií o 13,1%. 

Trh práce pokračuje v stabilizácii. Zamestnanosť vo vybraných odvetviach sa síce medziročne znížila o 

2,7%, ale jej pokles sa postupne spomaľuje, pričom medzimesačne zaznamenala nárast o 2,8 tisíc 

zamestnancov. Z jednotlivých odvetví rástla zamestnanosť medziročne jedine v odvetví dodávok 

energií (0,25%). 

Medziročný rast stavu úverov sa po výraznom poklese stabilizoval v mierne pozitívnych hodnotách (v 

auguste nárast o 1,6%) a na medzimesačnej báze rastú úvery už 4 mesiace v rade (v auguste o 0,6%). 

Medziročný rast exportu tovarov o 22,8% naďalej potvrdzuje rastúci dopyt zahraničia. 

Negatívne správy: 

Po predchádzajúcom júnovom medziročnom raste tržby v maloobchode medziročne opäť poklesli o 

1,6%. 

Sentiment v Nemecku meraný ZEW indexom štvrtý mesiac po sebe klesol, čo naznačuje negatívne 

vyhliadky u nášho najväčšieho obch. partnera na druhý polrok 2010. 

Medziročný prepad registrácií automobilov na Slovensku o 18,6% je spôsobený predovšetkým 

šrotovným, ktoré pozitívne ovplyvnilo čísla vo vlaňajšom roku. 

Hlavné posolstvo: 

Vývoj mesačných indikátorov naznačuje pozitívne vyhliadky pre slovenský priemysel v nadchádzajúcom 

období, aj keď sa zvyšujú riziká vývoja ekonomiky Nemecka ako najväčšieho obchodného partnera (index 

ZEW). Trh práce však naďalej zostáva utlmený. 


