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1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok 

V mesiaci marec sa uskutočnili tri aukcie ŠPP: jedna aukcia ŠPP 03, splatná 14. júla 2010 s celkovým 
dopytom 379,9 mil. EUR a akceptovaným dopytom 145,0 mil. EUR; dve aukcie ŠPP 04 so splatnosťou 19. 
januára 2011 s celkovým dopytom 1 016,8 mil. EUR a akceptovaným dopytom 355,3 mil. EUR. Všetky 
aukcie boli uskutočnené holandským spôsobom (jedna cena) a priemerná úroková sadzba marcových aukcií 
bola 0,92 % p. a. Od začiatku roka 2010 boli pri celkovom dopyte 3 505,0 mil. EUR predané ŠPP v celkovej 
hodnote 1 474,2 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 0,937 % p. a. 

celkový akcept.
ŠPP 04 SK6120000048 01.03.2010 19.01.2011 519,2 222,7 1,050 holandská 
ŠPP 03 SK6120000030 15.03.2010 14.07.2010 379,9 145,0 0,649 holandská 
ŠPP 04 SK6120000048 29.03.2010 19.01.2011 497,6 132,6 0,990 holandská 

 Spolu 1 396,7 500,3 0,918

Typ aukcieŠPP ISIN Dátum 
aukcie

Dátum 
splatnosti

Dopyt                 
[milión EUR]

Akceptovaná  
úroková sadzba 

[% p. a.]

 

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 2,17 mld. EUR v menovitej hodnote. 

Predané Na účte MF SR Celková hodnota 
[mil. EUR] [mil. EUR] [mil. EUR]

ŠPP 03 SK6120000030 15.07.2009 14.07.2010 1 191,5 808,5 2 000,0
ŠPP 04 SK6120000048 20.01.2010 19.01.2011 643,4 1 356,6 2 000,0

Spolu 1 834,9 2 165,1 4 000,0

ŠPP ISIN Dátum 
vydania

Dátum 
splatnosti

 

3. Aukcie štátnych dlhopisov  

V marci 2010 sa uskutočnili dve konkurenčné aukcie. Pri celkovom dopyte 1 260,3  mil. EUR boli predané 
dlhopisy v hodnote 478,4 mil. EUR (údaje sú v menovitej hodnote). Celkovo od začiatku roka boli predané 
štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1 495,1 mil. EUR. Do konca roka sa uskutoční ešte 12 aukcií, pričom 
jedna až dve môžu byť nahradené syndikátom. 

celkový akcept. Min. Priemer Max.
ŠD 210 08.03.2010 21.01.2015 6M EURIBOR 851,8 238,9 97,2250 97,3152 97,9260
ŠD 212 22.03.2010 27.01.2012 0,00 408,5 239,5 1,6967 1,8638 1,9500

Spolu 1 260,3 478,4

Dlhopis Dátum 
aukcie

Dátum 
splatnosti Kupón [% p. a.]

Dopyt [mil. EUR] Akceptované výnosy (ceny) do 
splatnosti v [% p.a.]
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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 2 1
ŠD 212 so splatnosťou 2 roky a nulovým kupónom 2 3
ŠD 213 so splatnosťou 6 rokov a fixným kupónom 1 4
ŠD 214 so splatnosťou 10-15 rokov a fixným kupónom 0 2
Spolu 6 12
voľné aukcie 1 3  

4. Stav emisií štátnych dlhopisov  

Pre aukcie sú na konci marca otvorené 3 emisie, pretože zostatok ŠD 211 v menovitej hodnote 50 mil. EUR 
je ponechaný na účte MF SR pre podporu sekundárneho trhu v rámci „last resort lending“. Na predaj na 
primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy v menovitej hodnote 3,755 mld. EUR. 

 

Vydané Zostáva vydať
[mil. EUR] [mil. EUR]

ŠD 206 SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 748,689854 579,066901
ŠD 211 SK4120006545 04.03.2009 04.03.2013 1 450,000000 50,000000
ŠD 212 SK4120006990 27.01.2010 27.01.2012 581,300000 418,700000
ŠD 213 SK4120007071 24.02.2010 24.02.2016 293,000000 2 707,000000
Spolu 3 754,766901

Dlhopis ISIN Dátum 
vydania

Dátum 
splatnosti

 

5. Čerpanie vládnych úverov 

V mesiaci marec nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru. 

6. Finančné záväzky štátu 

Finančné záväzky štátu k 31.3.2010 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek. 

Stav finančného 
záväzku

[mil. EUR]
Štátne dlhopisy 19 094,717655
Štátne pokladničné poukážky 1 834,900000
Vládne úvery 876,614904
SPOLU 21 806,232559

Druh finančného záväzku

 

7. Stav štátneho rozpočtu 

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 31.3.2010 väčšie ako príjmy o približne 983,5 mil. EUR. 

8. Výhľad na apríl 

V mesiaci apríl sú splatné finančné záväzky štátu z cenných papierov v sume 500,0 mil. EUR (Eurobond 
z roku 2000). Uskutoční sa len jedna aukcia dlhopisov, prvá aukcia plánovaná na 1.4.2010 bude nahradená 
vydaním dlhopisov prostredníctvom syndikátu v priebehu mesiaca. Aukcia štátnych pokladničných poukážok 
sa neuskutoční. 

K dispozícii pre 
aukciu

Predpokladaný 
predaj

aukcie vydania [mil. EUR] [mil. EUR]
19.04.2010 21.04.2010 ŠD 213 SK4120007071 Americká 2 707,0 200,0

Dátum Cenný 
papier ISIN Typ aukcie 

(konkurenčná)

 
Stavové údaje sú k dátumu 31.3.2010 
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9. Vývoj ekonomiky SR k 15. marcu 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 (sezónne očistený) vzrástol v januári o 4,4% medzimesačne, čo vykompenzovalo 
decembrový pokles o 3,4%. Medziročný rast akceleroval na 19,3%, čiastočne s prispením bázického 
efektu. Návrat na predkrízové úrovne je iba pozvoľný. 

♦ Mzdy v priemysle dosiahli v januári prekvapujúci medziročný rast na úrovni 5,6%. Tento fakt môže 
čiastočne vykompenzovať negatívny vývoj spotreby domácností spôsobený poklesom zamestnanosti. 

♦ Index priemyselnej produkcie v eurozóne zaznamenal ôsmy medzimesačný nárast v rade, ktorý v 
januári dosiahol 1,9%, čo je najvyšší medzimesačný nárast priemyselnej produkcie od vypuknu a  
krízy.  

Negatívne správy: 

♦ Počet zamestnaných vo vybraných odvetviach pokračoval v poklese (pokles o 9,3% medziročne). Aj 
keď sa situácia mierne zhoršuje, na medzimesačnej báze je už možné pozorovať zmierňovanie 
negatívneho trendu vývoja, čo potvrdzuje stabilizácia miery disponibilnej evidovanej nezamestnanosti, 
ktorá po sezónnom očistení zotrvala v januári na úrovni 12,9%. 

♦ Negatívny vývoj zamestnanosti ma nepriaznivý vplyv na tržby v maloobchode, ktoré v januári poklesli 
o 2,4% medziročne. 

♦ Pretrváva stagnácia rastu úverov. Medziročný rast stavu úverov dosiahol v januári opätovne 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 indikátory dôvery sa držia na vysokých 
hodnotách. Rizikom budúceho vývoja je mierne zhoršenie na trhu práce a stagnácia v poskytovaní úverov. 
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