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NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2011

Návrh záverečného účtu kapitoly za rok 2011 predkladá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ( ďalej
len „MV SR") v súlade s § 29 ods.4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách") a smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR") č. MF/10705/2012-311
zo dňa 22. februára 2012.
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 aţ 2013 bol schválený vládou Slovenskej republiky (ďalej
len „SR“) uznesením č. 667/2010 zo dňa 6. 10. 2010. Národnou radou Slovenskej republiky bol tento
prerokovaný a dňa 8. 12. 2010 bol zákonom č. 498/2010 Z. z. schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2011.
MF SR rozpísalo listom č. MF/029774/2010-441 zo dňa 21. 12. 2010 rozpočtovej kapitole Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „kapitola“) okrem ukazovateľov určených cit. zákonom niektoré ďalšie ukazovatele
- systemizácia počtu policajtov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) a Horskej
záchrannej sluţby (ďalej len „HZS“).
Rozpočet príjmov bol pre kapitolu schválený v sume 66 463 665 €, čo v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2010 (podľa zákona č. 468/2010 Z. z.) predstavovalo nárast o 2 698 665 € ( o 4,2 %).
Rozpočet výdavkov (kód zdroja 111, 11R2) bol schválený v sume 860 606 801 € s medziročným
nárastom oproti schválenému rozpočtu 2010 o 22 031 846 € (o 2,6 %).
V rámci bežných výdavkov určených sumou 810 606 801 € (pokles o 10 704 276 €, t. j. o 1,3 %)
došlo k medziročnému zníţeniu rozpočtovaných výdavkov najmä v kategórii 610 - mzdy, platy sluţobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania o 26 588 003 € (o 5,7 %), v kategórii 620 - poistné a príspevok do poisťovní
o 9 056 792 € (o 5,8 %), v kategórii 640 – beţné transfery o 8 663 646 € (o 26,8 %) pri náraste rozpočtovaných
výdavkov v kategórii 630 - tovary a sluţby o 33 604 165 € (o 20,0 %).
Kapitálové výdavky boli určené v sume 50 000 000 € pri medziročnom zvýšení o 32 736 122 €
(o 189,6 %).
Podľa programovej štruktúry boli prostriedky alokované do nasledovných programov, pričom v porovnaní
so schváleným rozpočtom na rok 2010 došlo k ich zvýšeniu resp. zníţeniu, a to nasledovne:
- 04A

– Záchranné zloţky 88 245 574 €, zníţenie o 2 093 317 €

- 06V

– Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 699 947 743 €, zvýšenie o 25 924 555 €

- 08C

– Verejná správa 54 699 725 €, zníţenie o 19 103 434 €

- 05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc SR do zahraničia 65 000 €, zníţenie o 12 504 €
- 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR 52 016 €, zníţenie o 6 097 €

- 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR 10 000 €, zníţenie o 10 151 €
- 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií 271 543 €, zvýšenie o 17 594 €
- 0AS01– MV SR– Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike v sume 10 000 €, nový
podprogram
- 0A908 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni
MF SR – MV SR v sume 17 300 000 €, nový podprogram
- 0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – protidrogová politika v sume 5 200 €, nový podprogram.
V niektorých programoch boli určené aj ďalšie účelové prostriedky napr. 06V0508 – Osobné doklady
v sume 14 081 787 €, 06V0D01 – Sociálne zabezpečenie (265 500 €) a 08C05 – Voľby (770 086 €). Obdobne
boli vyčlenené aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce, a to na matričnú činnosť (5 841 320 €)
a hlásenie a evidenciu pobytu občanov a register občanov (1 798 000 €).
1. S p r á v a o h o s p o d á r e n í k a p i t o l y
1.1. S ú h r n n á ch a r a k t e r i s t i k a k a p i t o l y a j e j h o s p o d á r e n i a v r o k u
2011
1.1.1.

Charakteristika činnosti kapitoly
Zámerom rozpočtovej politiky kapitoly v roku 2011 bolo finančne zabezpečiť plnenie rozhodujúcich úloh

v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, záchranných zloţiek a verejnej správy, beţných
prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ako i schválených priorít rezortu.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo v kapitole k výraznejšej zmene v štruktúre realizovaných činností.
Rozpočtové hospodárenie kapitoly v roku 2011 bolo výraznou mierou ovplyvnené predovšetkým
rozsahom disponibilných zdrojov. Pri rozpise rozpočtu na rozpočtové organizácie a útvary kapitoly bolo preto
potrebné prehodnotiť realizáciu pôvodne určených priorít resp. ďalších vecných zámerov a pokryť v prvom rade
základné prevádzkové potreby útvarov Policajného zboru (ďalej len „PZ“), HaZZ, obvodných úradov, ostatných
rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj plnenie obligatórnych výdavkov (stravovanie, prídel do
sociálneho fondu, dane a pod.). Situácia sa výrazne zlepšila v závere roka vykonanými rozpočtovými
opatreniami MF SR.
Činnosť hlavných subjektov kapitoly bola v priebehu roka zameraná najmä na nasledovné oblasti:
V oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti bola činnosť organizácií PZ a útvarov MV SR
zameraná najmä na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj s organizovaným zločinom,
boj proti korupcii, centrálnu podporu činnosti PZ, ochranu štátnej hranice a azylovú politiku.
V rámci činnosti záchranných zloţiek zabezpečovali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného
zboru (ďalej len „KR HaZZ“) a Hasičský a záchranný útvar hl. mesta Bratislavy (ďalej len „HAZU“) najmä ochranu
pred poţiarmi a záchranársku činnosť hasičov pri dopravných nehodách, mimoriadnych udalostiach (záchranné

práce, povodne), vrátane odbornej prípravy a výcviku hasičov. Špeciálna záchranárska činnosť bola realizovaná
prostredníctvom záchranárov HZS.
V oblasti verejnej správy boli rozpočtované prostriedky orientované na financovanie činnosti
obvodných úradov (vrátane úhrad nákladov preneseného výkonu štátnej správy), nových volieb do orgánov
samosprávy miest a obcí, sčítanie obyvateľov, bytov a domov, štátnych archívov, riadiacej a kontrolnej činnosti
aparátu sekcie verejnej správy.
V roku 2011 sa popri plnení doterajších vecných úloh realizovali aj niektoré nové aktivity. Na úseku PZ
to bolo zabezpečenie poriadku a nerušeného priebehu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave
a Košiciach na čom sa podieľal aj Vzdelávací a technický ústav krízového manaţmentu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča. V organizáciách HaZZ to bola zásahová činnosť pri odstraňovaní následkov povodní a iných
ţivelných pohrôm a na úseku verejnej správy príprava a realizácia sčítania obyvateľov, bytov a domov v mesiaci
máji 2011.
V rámci organizačných zmien došlo k 1. 1. 2011 k začleneniu príslušníkov Ţelezničnej polície do štruktúr
PZ a v priebehu I. polroka úradu hraničnej a cudzineckej polície do štruktúr Prezídia PZ. Okrem toho došlo aj k
zrušeniu príspevkovej organizácie Tlačiareň MV SR a jej konštituovaniu ako zariadenie rozpočtovej organizácie
Ministerstvo.
1. 1. 2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Celkové príjmy kapitoly dosiahli sumu 84 565 702 €, v tom rozpočtové (kód zdroja 111) 56 175 100 €
(100,9 % upraveného rozpočtu) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 11R1, 35, 37, 72) sumu
28 390 602 €. V porovnaní so skutočnosťou roku 2010 boli dosiahnuté celkové príjmy niţšie o 9 873 738 €,
z toho rozpočtové o 5 625 052 € a príjmy z mimorozpočtových zdrojov o 4 248 686 €.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 965 054 987 €, z toho rozpočtové (kód zdroja 111, 11R2, 11S1,
11S2, 11S3, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 1319, 131A)

v sume 936 818 963 € (100,0 %) a výdavky

z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 35, 37, 72) v sume 28 236 024 €. V porovnaní so skutočnosťou za rok
2010 boli celkové výdavky čerpané niţšie o 65 373 059 €, z toho rozpočtové o 60 951 618 € pri poklese výdavkov
z mimorozpočtových zdrojov o 4 421 441 €.
Podrobnejšie hodnotenie hospodárenia kapitoly je uvedené v ďalších častiach správy a v jednotlivých
tabuľkách.
Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov kapitoly v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom
je uvedený v tabuľke č. 4.
1. 1.3. Rozpočtové opatrenia MF SR
Vo vzťahu ku kapitole vykonalo MF SR rozpočtové opatrenia, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 2.
Schválený rozpočet príjmov bol v priebehu roka, na základe ţiadosti správcu kapitoly, rozpočtovým
opatrením zníţený o sumu 10 000 000 €, a to v súvislosti s pretrvávajúcim nízkym časovým plnením

rozpočtových príjmov. V závere roka došlo k ďalšiemu zníţeniu príjmov o 808 754 € pri súčasnom viazaní
výdavkov kapitoly v uvedenej sume.
Vo výdavkovej časti rozpočtu vykonalo MF SR rozpočtové opatrenia, vplyvom ktorých sa rozpočet
výdavkov zvýšil o 107 534 529 €, v tom beţné výdavky o 77 502 218 € a kapitálové výdavky o 30 032 311 €.
Zvýšenie výdavkov (z hľadiska ich rozsahu) súviselo najmä s:
o uvoľnením kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov (kódy zdroja 13R2, 13S, 1319, 131A) v sume
11 851 509 € (rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 ),
o

navýšením výdavkov v sume 15 637 000 € na zabezpečenie funkčnosti prevádzky integrovaného
záchranného systému, z toho v sume 13 841 850 € na kapitálové výdavky,

o

navýšením prostriedkov na Schengenský informačný systém II. generácie v sume 3 850 000 €, z toho
3 542 000 € v kapitálových výdavkoch,

o

navýšením rozpočtu na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v sume 5 780 681 €,

o

úhradou výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami a odstraňovaním následkov povodní z roku 2010
a so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov v Nitrianskom, Ţilinskom, Banskobystrickom,
Prešovskom a Košickom kraji v sume 3 784 836 €, z toho kapitálové výdavky 209 848 €,

o

navýšením rozpočtu o prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania v sume
44 656 118 €, z toho na projekty Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej
úrovni MF SR - MV SR v sume 39 705 791 € a na financovanie rekonštrukcií hasičských staníc v sume
4 769 094 €,

o

navýšením rozpočtu o prostriedky v sume 24 017 591 € za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov
pre obvodné úrady na úhradu súdnych sporov,

o

so zabezpečením finančných prostriedkov v sume 733 000 € na výrobu cca 79 825 ks tabuliek
s evidenčným číslom,

o

s úhradou miezd, platov, sluţobných príjmov a platieb na poistné policajtov úradu pre ochranu ústavných
činiteľov a diplomatických misií MV SR v sume 25 528 €,
Zníženie výdavkov v sume 31 150 149 € súviselo najmä s:

o

viazaním beţných výdavkov v prospech Ministerstva obrany SR v sume 64 541 € na zabezpečenie
špeciálneho výcviku v priestore Lešť,

o

ustanovením § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa kapitole viazali kapitálové výdavky
a Európske prostriedky a prostriedky štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR
a EÚ v sume 28 818 251 €, ktoré kapitola pouţije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

V priebehu hodnoteného obdobia na základe ţiadosti kapitoly boli zo strany MF SR realizované
rozpočtové opatrenia, ktorými sa upravili záväzné ukazovatele kapitoly a presunom v rámci programovej štruktúry
sa zabezpečili rozpočtové prostriedky nevyhnutné na krytie neuhradených záväzkov. V priebehu roka sa
presunuli rozpočtové prostriedky medzi beţnými a kapitálovými výdavkami v sume 3 370 462 €.
1. 2. P r í j m y k a p i t o l y
1.2.1.

Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Prehľad o celkovom plnení príjmov kapitoly za rok 2011 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Celkové príjmy kapitoly boli plnené v sume 84 565 702 €, z toho rozpočtové (kód zdroja 111) v sume

56 175 100 € (100,9 % upraveného rozpočtu ) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 11R1, 35, 37
a 72) v sume 28 390 602 €.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení celkových príjmov podieľali hlavné kategórie:
nedaňové príjmy v

sume 80 294 024 €, z toho rozpočtové príjmy 56 175 100 € a príjmy

z mimorozpočtových zdrojov 24 118 924 €
a granty a transfery v sume 4 271 678 €.
V porovnaní s rokom 2010 boli celkové nedaňové príjmy plnené niţšie o 8 515 166 € a granty
a transfery o 1 358 572 €.
Na plnení rozpočtových príjmov sa podieľali nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) v sume
56 175 100 €, z toho jednotlivé kategórie nasledovne:
210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli sumu 1 583 825 € (78,0 % upraveného
rozpočtu tejto kategórie), a to najmä príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 1 073 742 €
a z prenájmu pozemkov v sume 505 812 €. Najvyšší podiel v rámci tejto kategórie dosiahli príjmy obvodných
úradov (ďalej len „ObÚ“) za prenájom pozemkov 497 390 € (z toho predovšetkým Bratislava 219 036 €,
Dunajská Streda 46 560 €, Košice 45 124 €,

Poprad 21 152 €, Trebišov 16 592 €, Prievidza 16 381 €,

Piešťany 15 060 €, Zvolen 15 020 €, Banská Bystrica 13 594 €). Príjmy z prenájmu budov, priestorov
a objektov dosiahli 1 073 742 €, z čoho pripadá na ObÚ Povaţská Bystrica 61 832 €, Nitra 66 656 €, Banská
Bystrica 23 243 €, Prešov 16 496 € a Svidník 15 102 €. KR PZ dosiahli v tejto kategórii príjmy 361 770 €, z toho
359 065 € za prenájom budov, priestorov a objektov. Prevaţná časť pripadá na KR PZ Trnava 85 033 €,
KR PZ Prešov 83 379 €, KR PZ Bratislava 53 860 € a KR PZ Ţilina 48 020 €. Oproti skutočnosti roku 2010 boli
príjmy tejto kategórie za kapitolu celkom niţšie o 51 590 €, z toho najmä u ObÚ Humenné v sume 14 787 €
a u ObÚ Košice 45 021 € z dôvodu odpredaja nepotrebného resp. prebytočného majetku.
220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 45 788 881 € (102,8 %) predstavovali
rozhodujúcu časť nedaňových príjmov. Na ich plnení sa podieľali predovšetkým príjmy za porušenie predpisov
(podpoloţka 222 003) v sume 39 721 634 €, ktoré sa však oproti skutočnosti roku 2010 zníţili o 4 145 392 €.
Prevaţná časť z nich pripadla na pokuty v blokovom konaní za porušovanie dopravných predpisov v cestnej

premávke v sume 28 635 013 €. V roku 2011 došlo vďaka prijatým opatreniam k zníţeniu závaţných
protiprávnych konaní účastníkov cestnej premávky, čo sa následne prejavilo aj medziročným poklesom
uvedených príjmov z udelených pokút.
Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb (poloţka 223) dosiahli 5 567 808 €, z toho príjmy za
napojenie na pulty centralizovanej ochrany sumu 2 984 862 €. Oproti skutočnosti roku 2010 došlo k ich poklesu
o 359 117 €, čo bolo ovplyvnené odchodom niektorých klientov z podnikateľského prostredia (napr. VÚB a.s.,
UniCredit bank Slovakia), ako aj štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu školstva. Príjmy za
policajný doprovod dosiahli sumu 73 900 €, zo záchrannej činnosti v pôsobnosti HZS 155 272 €. Príjmy za
sluţby v zariadeniach sociálnych sluţieb dosiahli 190 608 €, a to v KR PZ Bratislava v sume 75 077 €
a v Akadémii Policajného zboru Bratislava (ďalej len „Akadémia PZ“) 56 908 € za príjmy z ubytovní a za
ubytovanie poslucháčov. V pôsobnosti KR PZ to boli aj „príjmy za sluţby inde nezaradené“ (1 547 466 €), najmä
príjmy KR PZ Nitra za ochranu Atómovej elektrárne Mochovce v sume 715 342 € a príjmy KR PZ Trnava
v sume 729 613 €, z toho najmä príjmy za ochranu objektov firiem Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
(345 778 €) a Atómovej elektrárne závod Jaslovské Bohunice (348 127 €). V medziročnom porovnaní došlo
k poklesu dosiahnutých príjmov tejto kategórie za kapitolu celkom o 4 621 724 €.
230 – kapitálové príjmy dosiahli

sumu 6 456 807 € (104,2 % ), z toho príjmy z predaja pozemkov

3 915 633 €. Tieto boli realizované predovšetkým v ObÚ (3 843 884 €), pričom najväčší rozsah pripadá na
ObÚ Bratislava (816 911 €), Košice (694 295 €), Banská Bystrica (311 966 €), Trnava (197 465 € ), Keţmarok
(193 140 €), Dunajská Streda (154 000 €), Liptovský Mikuláš (151 287 €), Ţilina (123 039 €), Prešov (122 560 €)
a Zvolen (117 760 €). Prevaţná časť príjmov týchto úradov pripadá na predaj pozemkov subjektom
podnikateľskej sféry, mestám a obciam a v menšom rozsahu aj súkromným osobám v súvislosti s ich
poţiadavkami na vysporiadanie pozemkov pod budovami v ich vlastníctve. Príjmy z predaja kapitálových aktív
dosiahli sumu 2 539 947 €, z toho v ObÚ 1 688 987 € (106,3 %). V rámci nich to boli najmä ObÚ Ţilina
(400 505 €), Zvolen (343 231 €), Povaţská Bystrica (251 409 €), Košice (167 513 €), Ţiar nad Hronom
(158 013 €), Trenčín (87 356 €), Veľký Krtíš (82 593 €) a Bratislava (61 081 €). Z vecného hľadiska bol
realizovaný najmä predaj budov, garáţí a iných objektov, a to predovšetkým podnikateľským subjektom,
obecným úradom resp. súkromným osobám, predaj bytov z odúmrtí a pod. V pôsobnosti KR PZ dosiahli tieto
príjmy sumu 673 315 € (80,3 %), a to najmä u KR PZ Trnava (264 025 €) za predaj budovy a pozemku
v Piešťanoch v sume 255 821 €, v KR PZ Prešov (108 484 €) za odpredaj nehnuteľnosti v sume 90 033 €,
mestu Snina v sume 15 320 € a za odpredaj bytov a KR PZ Nitra (39 879 €) za odpredaj skladu, regálovej
technológie a bytov. Oproti skutočnosti roku 2010 boli dosiahnuté príjmy niţšie o 172 527 €.
290 – iné nedaňové príjmy dosiahli sumu 2 345 579 € (81,6 %), pričom podstatnú časť z nich tvorili
„iné príjmy“ (podpoloţka 292 027) v sume 1 542 030 €. Z vecného hľadiska išlo predovšetkým o príjmy za
zosobnenie škôd v sume 379 016 €, výnosy z regresných náhrad (383 191 €), pohľadávky z pokút, trovy konania
(255 343 €), náhrady trov trestného a priestupkového konania (137 243 €). Z organizačného hľadiska
pripadá z uvedenej podpoloţky najviac na KR PZ (676 016 €), z toho na KR PZ Bratislava 141 137 €, KR PZ

Košice 119 579 €, KR PZ Prešov 96 337 €, ObÚ 685 163 €, z toho Bratislava 141 137 €, Banská Bystrica
106 150 €, Ţilina 69 785 €, Košice 64 521 €, Nitra 59 118 € a Trnava 46 743 €. Z vecného hľadiska išlo
o mnoţstvo príjmových titulov, a to najmä za príjmy z dedičského konania, prepadnutého majetku z trestnej
činnosti a iné. Okrem toho boli dosiahnuté ďalšie príjmy, a to najmä za dobropisy (379 275 €), predovšetkým
v KR PZ (205 254 €), ObÚ (61 805 €) a v rozpočtovej organizácii Ministerstvo 56 976 €. Príjmy za vratky
dosiahli sumu 239 868 €, predovšetkým v rozpočtovej organizácii Ministerstvo (úrad pre ochranu ústavných
činiteľov a diplomatických misií) v sume 33 407 € za vrátenie mimoriadnej zálohy z roku 2010. V rámci ObÚ
(136 987 €) najväčšia poloţka bola u ObÚ Povaţská Bystrica v sume 76 849 € za vyúčtovanie sluţieb
nájomníkom. Oproti skutočnosti roku 2010 boli dosiahnuté príjmy tejto kategórie za kapitolu celkom niţšie
o 779 194 €. Najväčší medziročný pokles bol v rozpočtovej organizácii Ministerstvo, a to v sume 547 769 €,
najmä u náhrad z poistného plnenia, dobropisov a iných príjmov. V ObÚ to bola suma 244 735 €, z toho v ObÚ
Bratislava 317 122 €, najmä iné príjmy, z titulu niţších príjmov za prepadnuté kaucie a majetok oproti skutočnosti
roku 2010.
Z organizačného hľadiska najväčší podiel dosiahnutých rozpočtovaných príjmov hlavnej kategórie
200 – nedaňové príjmy pripadá na KR PZ (79,0 %), ObÚ (14,9 %), rozpočtovú organizáciu Ministerstvo
(4,3 %).
V štruktúre rozpočtových príjmov nedošlo oproti predchádzajúcemu roku k výraznejším zmenám
a podstatnú časť naďalej predstavovali príjmy z pokút a kapitálové príjmy. Oproti skutočnosti za rok 2010 došlo
k ich poklesu, čo bolo ovplyvnené viacerými faktormi, o. i. aj niţšími zdrojmi odpredaja prebytočných
nehnuteľností. Skutočné plnenie príjmov potvrdzuje, ţe ich rozpočet určovaný kapitole v posledných rokoch, bol
nadhodnotený a nezodpovedal reálnym moţnostiam ich naplnenia.
300 - Granty a transfery
Granty a transfery ako príjmy z mimorozpočtových zdrojov boli plnené v celkovej sume 4 271 678 €,
v tom:
 tuzemské beţné granty a transfery ( pol. 310 ) v sume 87 656 €,
 tuzemské kapitálové granty a transfery ( pol. 320 ) v sume 60 807 €,
 zahraničné granty ( pol. 330 ) v sume 4 123 215 €.
Doplnkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa § 23
zákona o rozpočtových pravidlách
V sledovanom období dosiahlo plnenie tejto kategórie príjmov 28 390 602 €. Prevaţnú časť z nich
predstavovali príjmy z iných zdrojov (vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy kód 72) v sume 24 267 387 €. V rámci nich to boli najmä príjmy od iných subjektov prijaté formou dotácií alebo
grantu (kód 72c) v sume 15 451 820 €. Z vecného hľadiska išlo predovšetkým o príjmy z odvodu časti poistného
z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa

zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem toho (z hľadiska
rozsahu) to boli príjmy z úhrad stravy (kód 72F_M) 8 115 710 €, z poistného plnenia zo zmluvného poistenia
alebo zo zákonného poistenia (kód 72E_M) v sume 482 359 €, príjmy prijaté od iných subjektov na základe
darovacej zmluvy (72A_M) v sume 139 681 €, resp. príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného
predpisu (kód 72G_M) v sume

77 817 € vykázané v Akadémii PZ v prevaţnej miere za prijímacie pohovory

a skúšky poslucháčov.
Príjmy z iných zdrojov zo zahraničia (kód 35) dosiahli sumu 2 023 976 €, a to najmä granty od rôznych
medzinárodných organizácií a zahraničných subjektov (napr. FRONTEX, Erasmus, Eusec II.) a následne
boli pouţité vo výdavkovej časti rozpočtu kapitoly. Najväčšie poloţky boli vykázané vo finančných strediskách
PPZ (493 636 €), odbor zahraničnej pomoci rozpočtovej organizácie Ministerstvo (238 554 €) , Akadémia PZ
(267 830 €) a riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance (ďalej len „RHP Sobrance“) v sume 274 356 €, sekcia
integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR (ďalej len „SIZSCO“) 543 865 €.
Príjmy v rámci programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
(kód zdroja 37) vykázala HZS v sume 1 342 €, a to v rámci mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského
geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť“, realizovaného v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
Príjmy (kód zdroja 11R1), ktoré predstavujú prostriedky poskytnuté z prostriedkov EÚ na riadenie
migrácie a ochranu hraníc (Brusel) dosiahli sumu 2 097 897 €, a to v rozpočte finančného strediska odbor
zahraničnej pomoci rozpočtovej organizácie Ministerstvo. Ich pouţitie vo výdavkovej časti rozpočtu je vykázané
v kóde zdroja 35 a je komentované v tejto správe v časti „Výdavky z mimorozpočtových zdrojov v zmysle
§ 23 zákona o rozpočtových pravidlách“ na strane 24 – 26.
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
V kapitole MV SR v schválenom rozpočte na rok 2011 neboli rozpočtované v rámci príjmov finančné
prostriedky z rozpočtu EÚ.
V roku 2011 boli prijaté z EÚ finančné prostriedky na mimorozpočtové účty platobnej jednotky a na
základe medzinárodných zmlúv

v celkovej sume 6 853 368 €. Platobná jednotka

za jednotlivé fondy

všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (ďalej len „Solidarita“) prijala finančné
prostriedky z EÚ v celkovej sume 3 327 985 €. Ďalšie príjmy na mimorozpočtové účty platobnej jednotky
v sume 30 925 € sú výsledkom salda záverečných zúčtovaní projektov konečných príjemcov.
V rámci kapitoly boli prijaté finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov

schvaľovaných

a financovaných priamo Európskou komisiou a na základe medzinárodných zmlúv celkom v sume 3 494 458 €.
Rozhodujúcu sumu predstavoval príjem na realizáciu projektu Aktualizácia funkcionality Národného
komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému v sume 1 542 000 €,

projektu Systém

včasného varovania v sume 1 092 545 € a FRONTEX v sume 489 936 €. V rámci Švajčiarskeho finančného
mechanizmu bola prijatá suma 31 337 €.
1.3. V ý d a v k y k a p i t o l y
Prehľad o celkových výdavkoch kapitoly za rok 2011 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Rozpočet výdavkov na rok 2011 bol schválený v sume 860 606 801 €, z toho beţné výdavky v sume
810 606 801 € a kapitálové výdavky v sume 50 000 000 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2010
bol tento vyšší o 22 031 846 € (o 2,6 %), v beţných výdavkoch niţší o 10 704 276 €, t. j. o 1,3 %
a v kapitálových výdavkoch vyšší o 32 736 122 € (o 189,6 %).
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka
upravený na sumu 936 991 182 €, z toho beţné výdavky na 853 034 083 € a kapitálové výdavky
na 83 957 099 €.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 965 054 987 €, z toho rozpočtované výdavky (kód zdroja 111,
11R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 1319, 131A) v sume 936 818 963 € (100,0 %) a výdavky
z mimorozpočtových zdrojov (kódy zdrojov 35, 37, 72) v sume 28 236 024 €. V porovnaní so skutočnosťou
roku 2010 boli celkové výdavky čerpané niţšie o 65 373 059 €, rozpočtové o 60 951 618 € pri poklese výdavkov
z mimorozpočtových zdrojov o 4 421 441 €.
Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie, funkčnej klasifikácie
a programovej štruktúry je uvedené v bodoch 1. 3. 1. aţ 1. 3. 3. tejto správy.
V rámci schválených priorít rezortu boli finančné prostriedky čerpané na nasledovné vecné okruhy
činností:
1. Zvýšenie (zabezpečenie) funkčnosti integrovaného záchranného systému
V súvislosti s potrebou odstránenia niektorých technických problémov fungovania Integrovaného
záchranného systému predloţil rezort na rokovanie vlády SR dňa 9. februára 2011 materiál „Nevyhnutné
štrukturálne opatrenia na zabezpečenie fungovania integrovaného záchranného systému v oblasti informačnokomunikačných technológií (IKT)“. Po jeho schválení vykonalo MF SR v zmysle uznesenia vlády SR
č. 104/2011 zo 16. februára 2011 rozpočtové opatrenie, ktorým sa zvýšil rozpočet výdavkov kapitoly o sumu
15 637 000 €, z toho 13 841 850 € kapitálových výdavkov. Tieto finančné prostriedky boli následne pouţité
v rámci dovybavenia koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“), a to
v beţných výdavkoch v sume 1 795 150 € a v kapitálových v sume 1 826 850 €. Pre zvýšenie spoľahlivosti
systému bol v roku 2011 realizovaný nákup novej výpočtovej techniky pre koordinačné strediská s ich
kompletnou výmenou (inštalácia, konfigurácia,) v priebehu roku 2012. Zostatok kapitálových prostriedkov
v sume 12 015 000 € bol presunutý v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do roku 2012.

2. Dofinancovanie projektu jednotných kontaktných miest
Vláda SR uznesením č. 353 z 25. mája 2010 schválila návrh na dofinancovanie projektu jednotných
kontaktných miest 2. etapy a jednotných kontaktných miest 1. etapy na roky 2010 a 2011. Podľa tohto uznesenia
vlády bolo uloţené ministrovi financií SR zvýšiť v rozpočte na rok 2011 pre kapitolu rozpočtové výdavky v sume
1 232 896 €, z toho beţné výdavky 1 208 035 € a kapitálové výdavky 24 861 €. V rámci rozpisu schváleného
rozpočtu kapitoly na rok 2011 zo strany MF SR neboli účelovo určené prostriedky. Na základe rozpracovania
rozpočtu kapitoly na niţšie organizačné jednotky boli na tento účel vyčlenené prostriedky v sume 1 100 000 €,
ktoré v sledovanom období boli čerpané sumou 201 063 € na softvér, 19 728 € na obnovu kvalifikovaných
certifikátov, zabezpečenie akreditovanej sluţby vydávania časových pečiatok a poskytnutie ďalších súvisiacich
sluţieb, 198 582 € na obnovu pracovných staníc pracovísk JKM, 740 € na zahraničnú sluţobnú cestu – EUGO
testing days (prezentácia a porovnávacie hodnotenie národných riešení JKM všetkých členských štátov). Na
navýšenie prenosových kapacít komunikačných liniek bolo v roku 2011 pouţitých 482 678 €, na obnovu tlačiarní
pre pracoviská JKM 48 112 €. Celkom bolo na realizáciu projektu jednotných kontaktných miest v roku 2011
čerpaných 950 903 €. Prostriedky na dobudovanie systémovej infraštruktúry (databázové, aplikačné a
komunikačné servery) v sume 100 998 € neboli, vzhľadom na problémy s dodávkami určitých komponentov,
pouţité a dodávka a platba budú realizované v priebehu roku 2012. Obdobne by mal byť v roku 2012 realizovaný
aj systém pre dlhodobú archiváciu dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom, dodávka
notebookov a ďalších zariadení.
3. Prevencia kriminality
V schválenom rozpočte na rok 2011 boli vyčlenené na financovanie projektov prevencie kriminality
prostriedky v sume 1 368 000 €, a to na beţné výdavky 728 000 € a kapitálové výdavky 640 000 €. Na základe
posúdenia ţiadostí o poskytnutie dotácií, následného rozhodnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
a drobných úprav v priebehu roka došlo k spresneniu štruktúry výdavkov na celkovú sumu 1 308 979 €, z toho
419 696 € beţné a 889 283 € kapitálové.
Uvedené prostriedky, určené na financovanie projektov sociálnej a viktimačnej prevencie orientovaných
na problematiku detí, mládeţe a ţien, boli prostredníctvom rozpočtov ObÚ na základe uzatvorených zmlúv
následne poskytnuté mestám, obciam, občianskym zdruţeniam. V rámci situačnej prevencie boli prostriedky
vyčlenené najmä na realizáciu kamerových systémov miest a obcí.
Vzhľadom na vratky nedočerpaných prostriedkov, vykonané v závere roka v nadväznosti na definitívne
spresnenie potrieb, došlo k miernemu nedočerpaniu týchto rozpočtovaných výdavkov (o 8 335 €).
Okrem uvedených prostriedkov, poskytovaných formou transferov organizáciám mimo kapitoly
MV SR boli pouţité aj prostriedky v rozpočtových organizáciách kapitoly. Prezídium PZ čerpalo v rámci
spolufinancovania s prostriedkami EÚ v kóde zdroja 111 prostriedky na projekte „Tvoja správna voľba“ v sume
26 164 €. Z mimorozpočtových zdrojov (kód 35 – iné zdroje zo zahraničia) to boli prostriedky v sume 17 436 € na
riešených projektoch „Správaj sa normálne“ a „Bezpečná jeseň ţivota“. Z rozpočtov KR PZ Trnava, Banská

Bystrica a Prešov sa čerpali prostriedky v sume 15 273 € na projekty a aktivity zamerané na problematiku
ochranu účastníkov cestnej dopravy, najmä detí a mládeţe.
4. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb (OPIS)
Na realizáciu vecných úloh boli v schválenom rozpočte kapitoly zabezpečené prostriedky z rozpočtu SR,
ktoré sa rozpočtovali za účelom riešenie problematiky „Elektronická identifikačná karta, Register adries,
Infraštruktúra OPIS, Informačný systém registra fyzických osôb, Elektronické sluţby pre osvedčenie evidencie
vozidla“ v celkovej sume 17 300 000 €. V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami k zníţeniu rozpočtových
prostriedkov v kóde zdroja 111 pri zvýšení prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a spolufinancovania zo ŠR na sumu 40 956 410 €. Rozpočtované prostriedky sa nedočerpali v plnom rozsahu,
pričom časť z nich v sume 1 541 873 € bola viazaná za účelom pouţitia v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Hodnotenie čerpania prostriedkov tejto priority je uvedené v časti Medzirezortné programy a podprogramy
(str. 36 - 37).
5. Schengenský informačný systém II. generácie
Vzhľadom na nedostatočné finančné krytie uvedených vecných aktivít v schválenom rozpočte
vykonalo MF SR začiatkom roka 2011 rozpočtové opatrenie, ktorým sa zvýšili prostriedky o sumu 3 850 000 €,
z toho 3 542 000 € v kapitálových výdavkoch. Následne boli realizované ďalšie interné rozpočtové opatrenia,
ktorými sa zvýšil rozpočet výdavkov na sumu 6 538 177 €.
V rámci beţných výdavkov boli čerpané prostriedky v sume 470 355 € za pravidelné mesačné platby
za podporu a údrţbu prevádzky národného rozhrania Schengenského informačného systému I.
Kapitálové výdavky boli čerpané sumou 6 067 822 €, z čoho najväčšiu poloţku predstavoval nákup
softvéru v sume 4 005 802 € pre potreby analýzy a implementácie zmien (dokumenty rozhrania) do
Schengenského informačného systému II. generácie (ďalej len „NS-SIS II“), testovania NS-SIS II voči
centrálnemu Schengenskému informačnému systému, za účelom implementácie zmien v národnom Vízovom
informačnom systéme /NS-VIS/ a v Centrálnej lustračnej konzole /CLK/ v súvislosti s pripojením sa na centrálny
Vízový informačný systém. Ďalej sa zakúpila výpočtová technika v sume 1 926 754 € z dôvodu inštalácie
produkčného prostredia Schengenského informačného systému II. generácie, ako aj inštaláciu záloţného
prostredia pre NS-SIS II v záloţnom dátovom centre MV SR. Upravený rozpočet bol vyčerpaný v plnom rozsahu.

1.3.1.

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
a) 600 - Beţné výdavky
Schválený rozpočet v sume 810 606 801 € bol na základe vykonaných rozpočtových opatrení upravený

na 853 034 083 €. K 31. 12. 2011 boli tieto výdavky čerpané v celkovej sume 869 420 802 €, z toho
rozpočtové (kód zdroja 111, 11R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 1319, 131A)

v sume

852 873 174 € (100,0 %) a z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 35, 37, 72) v sume 16 547 628 €.

V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu čerpania rozpočtovaných beţných výdavkov o 47 239 944 €, a to
v kategóriách 610, 620 a 640.
Na čerpaní rozpočtových beţných výdavkov sa podieľali jednotlivé kategórie nasledovne:
610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli v schválenom rozpočte rozpočtované
ako záväzný ukazovateľ v celkovej sume 438 452 578 €, pre 36 446 zamestnancov zaradených v rozpočtových
organizáciách, z toho na sluţobné príjmy pre 23 039 príslušníkov PZ v sume 317 594 476 €, pre 4 286
príslušníkov HaZZ v sume 51 616 033 €, pre 128 príslušníkov HZS v sume 1 518 710 €, pre 4 059 štátnych
zamestnancov v sume 35 439 367 € a ostatných 4 934 zamestnancov v sume 32 283 992 €.
Limit platových prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku bol na základe uznesenia vlády SR
č. 667/2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 aţ 2013 a zákona o štátnom rozpočte na rok 2011
zníţený pre zamestnancov o 10 %, pre príslušníkov PZ o 5,77 % a pre príslušníkov HaZZ a HZS o 5 %.
Zníţenie limitu sa netýkalo pedagogických zamestnancov, ktorých osobné výdavky boli rozpočtované na úrovni
roku 2010. MV SR z dôvodu dodrţania limitu platových prostriedkov pristúpilo k úsporným opatreniam, na
základe ktorých zníţilo počet občianskych miest zamestnancov celkom o 1 256 miest, z toho o 903 miest
k 31. 12. 2010 a zvyšných 353 miest bolo zníţených k 1. 6. 2011.
V priebehu roka 2011 bol rozpočet upravený na sumu 438 633 479 € pre 36 254 zamestnancov. Úprava
rozpočtu sa vykonala v súvislosti s transformáciou príspevkovej organizácie Tlačiareň MV SR na nový
organizačný útvar rozpočtovej organizácie, na základe ktorej bol zvýšený počet zamestnancov o 14 osôb spolu
s objemom platových prostriedkov, s delimitáciou 8 miest zamestnancov z Kancelárie Národnej rady SR,
o ktorých bol navýšený počet príslušníkov PZ v súvislosti so zabezpečovaním prepravy podpredsedov Národnej
rady SR. Úprava rozpočtu bola vykonaná aj v súvislosti s úhradou výdavkov za povodňové a záchranné práce
v roku 2010 a 2011 a udelením odmien príslušníkom PZ zabezpečujúcich prepravu a ochranu ústavných činiteľov
SR.
K 31. 12. 2011 boli celkové výdavky tejto kategórie čerpané v sume 438 830 515 €, čo predstavuje
plnenie na 100,0 %. V rámci tejto kategórie boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky v sume 204 668 €.
Zostatok nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov predstavoval 7 632 €, z čoho prevaţnú časť tvorili účelové
prostriedky určené pre obvodné úrady na úhradu výdavkov súvisiacich s odstraňovaním následkov povodní na
území SR.
Premietnutie úsporných opatrení v nadväznosti na zníţenie schváleného rozpisu malo dopad aj na
čerpanie výdavkov tejto kategórie. Porovnaním s rovnakým obdobím minulého roka bolo čerpanie niţšie
o 7,5 %, pričom najvyššie zníţenie bolo v prípade občianskych zamestnancov o 16,6 %. Tento dopad sa prejavil
aj v jednotlivých priemerných sluţobných príjmoch a platoch zamestnancov. Podľa jednotlivých foriem
odmeňovania bolo čerpanie nasledovné:


sluţobné príjmy príslušníkov PZ v sume 317 653 987 € (100,0 %). V uvedenej sume sú zahrnuté aj
mimorozpočtové prostriedky v sume 1 694 €, získané z prostriedkov EÚ. Zníţenie čerpania oproti

rovnakému obdobiu minulého roka bolo o 5,3 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka PZ dosiahol
sumu 1 226,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 32 € a s upraveným
rozpočtom na rok 2011 viac o 77 €. Plnenie priemerného počtu príslušníkov

oproti upravenému

rozpočtu je niţšie o 1 444 osôb.


sluţobné príjmy príslušníkov HaZZ v sume 51 779 887 € (100,0 %). Zníţenie čerpania oproti rovnakému
obdobiu minulého roka bolo o 7,5 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka dosiahol sumu 1 056,- €,
čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 59 € a s upraveným rozpočtom na rok
2011 viac o 49 €. Plnenie počtu oproti upravenému rozpočtu je niţšie o 200 osôb.



sluţobné príjmy príslušníkov HZS v sume 1 518 710 € (100,0 %). Zníţenie čerpania oproti rovnakému
obdobiu minulého roka bolo o 6,5 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka dosiahol sumu
1 004,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 84 € a s upraveným rozpočtom
na rok 2011 viac o 15 €. Plnenie počtu oproti upravenému rozpočtu je niţšie o 2 príslušníkov.



platy štátnych zamestnancov v sume

36 595 262 € (100,5 %). V uvedenej sume sú zahrnuté aj

mimorozpočtové prostriedky v sume 202 174 €, získané z prostriedkov EÚ. Zníţenie čerpania oproti
rovnakému obdobiu minulého roka bolo o 18 %. Priemerný sluţobný plat štátneho zamestnanca dosiahol
sumu 769,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 49 € a s upraveným
rozpočtom na rok 2011 viac o 20 €. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu je niţšie
o 101 osôb.


platy ostatných zamestnancov v sume 31 282 669 € (100,0 %). V uvedenej sume sú zahrnuté aj
mimorozpočtové prostriedky v sume 800 €, získané z prostriedkov EÚ. Zníţenie čerpania oproti
rovnakému obdobiu minulého roka bolo o 15 %. Priemerný plat zamestnanca dosiahol sumu 599,- €, čo
je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 23 € a s upraveným rozpočtom na rok 2011
viac o 48 €. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu je niţšie o 379 osôb.

620 - Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet tejto kategórie na rok 2011 bol schválený v sume 146 751 958 € a v hodnotenom období bol
na základe rozpočtových opatrení upravený na sumu 146 905 019 €. V zmysle platných právnych predpisov
výdavky na poistné sú rozpočtované k platovým prostriedkom príslušníkov PZ, HaZZ a HZS percentuálne vo
výške 33,2 % a ostatných zamestnancov vo výške 34,95 %.
K 31. 12. 2011 boli výdavky čerpané v sume 146 971 468 € (100,0 %), pričom odvody finančných
prostriedkov do zdravotných poisťovní boli 44 764 001 €, do Sociálnej poisťovne v sume 17 018 339 €, do
doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 329 888 € a na osobitný účet kapitoly v sume 83 859 240 €.
630 - tovary a sluţby
Schválený rozpočet v sume 201 742 675 € bol v priebehu roka upravený na sumu 227 737 320 €
(navýšenie o 25 994 645 €), a to predovšetkým na úhradu súdnych sporov pre ObÚ (24 017 591 €), na
zabezpečenie tabuliek s evidenčným číslom (733 000 €) a na financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

(338 050 €). Ďalšie úpravy boli zrealizované internými opatreniami s cieľom zabezpečenia beţnej prevádzky
rozpočtových organizácií kapitoly.
Výdavky tejto kategórie dosiahli k 31. 12. 2011 sumu 241 625 411 €, z toho rozpočtové 227 630 426 €
(100 %) a z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 35, 37, 72) sumu 13 994 985 €. Na čerpaní výdavkov tejto
kategórie sa najväčšou mierou podieľala rozpočtová organizácia Ministerstvo (47,1 %) a KR PZ (30,8 %).
Oproti skutočnosti roku 2010 došlo v tejto kategórii k vyššiemu čerpaniu rozpočtových výdavkov
o 12 498 808 € (o 5,8 %), a to predovšetkým u ObÚ v dôsledku uvedenej úhrady súdnych sporov. Naopak,
u ostatných rozpočtových organizácií došlo k zníţeniu výdavkov oproti roku 2010 a finančné prostriedky boli
pouţité predovšetkým na zabezpečenie beţnej prevádzky, z čoho podstatnú časť výdavkov tejto kategórie
predstavovali výdavky za platbu energií, všeobecné a špeciálne sluţby, nájomné, posudky a expertízy resp.
obligatórne výdavky (stravovanie, prídel do sociálneho fondu, dane), na ktorých rozpočtové organizácie neboli
objektívne schopné šetriť. V tejto súvislosti treba poznamenať, ţe realizácia niektorých vecných úsporných
opatrení v organizáciách kapitoly je sčasti negovaná nárastom cien, najmä energií, pohonných hmôt, nájomného
a pod. V rámci KR PZ došlo v schválenom rozpočte, v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2010,
k nárastu rozpočtovaných výdavkov (o 14 650 339 € t. j. o 29,3 %) z dôvodu začlenenia útvarov Ţelezničnej
polície od 1. 1. 2011 do rozpočtov KR PZ.
Čerpanie jednotlivých poloţiek (z hľadiska rozsahu výdavkov) bolo nasledovné:
Najvyššou mierou (36,2 %) sa na výdavkoch kategórie podieľali výdavky za služby (položka 637),
(ďalej len „pol“.). Vzhľadom na to, ţe v sluţbách sú v prevaţnej miere obligatórne výdavky (stravné, príspevok na
civilné odievanie zamestnancov v sluţobnom pomere, úhrady za znalecké a pod.) ich rozsah nie je moţné
výraznejšie ovplyvňovať. Podstatnú časť z ich čerpania tvorili výdavky KR PZ (28 506 873 €), a to najmä za
platby znalcom, stravné, prídel do sociálneho fondu, na výplatu odevného policajtom, ďalej výdavky ObÚ
(26 611 804 €), najmä na úhrady súdnych sporov a výdavky rozpočtovej organizácie Ministerstvo (21 046 093 €).
Finančné prostriedky, čerpané v sume 82 393 427 € (99,9 %), boli pouţité najmä na:
- úhradu súdnych sporov (22 488 819 €) prevaţne obvodnými úradmi,
- výdavky spojené s poskytovaním stravovania pre zamestnancov v sume 14 684 151 €,
- výdavky spojené s obstaraním posudkov, expertíz a štúdií 10 813 945 €,
- úhradu poskytovaných všeobecných sluţieb 7 422 976 €, z čoho najväčší podiel pripadá na upratovanie
a čistenie (2 010 304 €), zmluvné sluţby vyššie nezaradené ( 2 218 660 €), revízie a kontroly (909 274 €),
- likvidáciu odpadu ( 757 817 €) a remeselnícke sluţby (303 978 €),
- prídel do sociálneho fondu v nadväznosti na uzatvorené kolektívne zmluvy 4 765 699 €,
- odmeny a príspevky 3 792 444 €, a to v prevaţnej miere za príspevok na civilné odievanie zamestnancov
v sluţobnom pomere (2 515 944 € ),
- úhradu špeciálnych sluţieb 4 030 098 €, najmä za ochranu objektov RHP Sobrance, Migračného úradu MV SR
a ObÚ (1 851 519 €) a poradenstvo (1 296 278 €),
- dane 2 093 014 €,

- náhrady (2 536 0978 €), a to najmä náhrady v rozpočtovej organizácii Ministerstvo (1 354 608 €) za zdravotnú
starostlivosť , náhrady externým lekárom a náhrady za preventívne rehabilitácie a rekreácie,
- osobitné finančné prostriedky 1 762 557 €,
- školenia, kurzy, semináre 1 162 822 €.
V čerpaní pol. 637 došlo pri rozpočtových výdavkoch oproti roku 2010 k nárastu o 13 533 157 €
(o 19,7 %).
Pomerne vysokou mierou (18,7 % ) sa na celkovom čerpaní podieľali tieţ výdavky za energie, vodu
a komunikácie (pol. 632), ktoré boli čerpané v sume 42 564 517 € (100 %). Najvyššie čerpanie bolo
u rozpočtovej organizácie Ministerstvo (17 172 922 €), a to z dôvodu centrálnej úhrady za prenájom miestnych,
diaľkových a medzinárodných telekomunikačných okruhov, za pripojenie pevného a mobilného prístupu na
internet, za pouţívanie dátových okruhov od telekomunikačných operátorov.
Finančné prostriedky danej poloţky boli pouţité na úhradu výdavkov za
- energie (elektrickú energiu, plyn, paru, teplo) 22 725 887 €,
- komunikačnú infraštruktúru (komunikačné okruhy a siete) 11 395 826 €,
- poštovné a telekomunikačné sluţby 6 345 644 €,
- vodné a stočné 2 097 160 €.
Niţšie medziročné čerpanie o 2 350 270 € bolo ovplyvnené najmä niţšími úhradami komunikačnej
infraštruktúry (3 353 749 €) a poštovného a telekomunikačných sluţieb (785 414 €) pri vyššom čerpaní výdavkov
na úhrady energií (o 1 871 979 €).
Výdavky na materiál (pol. 633) čerpané v sume 37 211 269 € (99,9 %) predstavujú z celkového
čerpania tovarov a sluţieb 16,3 %. Najvyššie čerpanie je aj na tejto poloţke u rozpočtovej organizácie
Ministerstvo 27 988 014 € z dôvodu centrálne zabezpečovaného materiálu (osobné doklady, výstroj, výzbroj,
tabuľky s evidenčnými číslami).
Finančné prostriedky boli pouţité najmä na :
- nákup všeobecného materiálu 14 398 686 €, a to predovšetkým rozpočtovou organizáciou Ministerstvo
(8 928 188 €) a u KR PZ (4 307 156 € ). V rámci uvedenej poloţky bol uhradený predovšetkým nákup tabuliek
s evidenčným číslom 6 656 240 €, kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb (1 807 886 €), chemikálií
(913 719 €) a krmiva pre zvieratá (605 726 €),
- pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 4 915 950 €, z toho 4 341 401 € za rovnošaty pre
policajtov,
- obstaranie špeciálneho materiálu 11 775 389 €, predovšetkým pre osobné doklady (10 379 874 €),
- výpočtovú techniku 2 107 706 €,
- telekomunikačnú techniku 1 010 703 €,
- špeciálne stroje, prístroje a zariadenia v sume 806 232 €.
V uvedenej poloţke došlo k medziročnému nárastu výdavkov

(o 202 761 €) t. j. o 0,5 %, a to

predovšetkým v podpoloţkách 633006 – Všeobecný materiál, 633 007 – Špeciálny materiál a 633 002 –
Výpočtová technika.

Čerpanie na poloţke dopravné (pol. 634) v sume 29 082 656 € (99,9 %) predstavuje z celkového
čerpania kategórie 12,8 %. Oproti roku 2010 bolo čerpanie vyššie o 439 228 €, a to najmä za nákup PHM.
Finančné prostriedky boli v hodnotenom roku pouţité na:
- nákup pohonných hmôt a mazív 17 427 682 €, z čoho podstatnú časť čerpali KR PZ (9 365 098 €)
a rozpočtová organizácia Ministerstvo (6 677 488 €),
- servis, opravy a údrţbu sluţobných vozidiel 9 968 966 €, z toho realizované vo vlastných opravovniach
v sume 2 997 240 €. Prevaţnú časť výdavkov tvorili výdavky KR PZ (5 990 940 €) a rozpočtovej organizácie
Ministerstvo (3 467 774 €),
- úhradu zmluvného a havarijného poistenia 1 028 200 €.
Rutinná a štandardná údrţba (pol. 635) sa na celkovom plnení kategórie podieľala 12,7 % a jej
čerpanie dosiahlo 28 958 030 € (99,9 %). Podstatná časť čerpania pripadá na rozpočtovú organizáciu
Ministerstvo 25 628 603 €, najmä v súvislosti s údrţbou telekomunikačnej techniky, (11 213 395 €), aktualizáciou
softvéru (6 848 267 €), údrţbou špeciálnych strojov a zariadení (2 727 894 €) resp. údrţbou komunikačnej
infraštruktúry.
Finančné prostriedky boli pouţité na údrţbu a opravy:
- telekomunikačnej techniky 11 273 278 €, najmä servis telekomunikačných systémov a
(3 030 997 €) a servis rádiokomunikačných systémov a zariadení (8 232 419 €),
- softvéru 6 889 809 €,

zariadení

- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky 3 165 963 €, z toho na údrţbu techniky na výrobu
osobných dokladov (1 890 457 €), spravodajskej techniky (669 953 €) a meracej a monitorovacej
techniky (322 380 €),
- budov 3 285 312 €, z toho najmä u rozpočtovej organizácie Ministerstvo (1 539 978 €) a v KR PZ
(1 166 699 €), v rámci ktorej sa riešili v prvom rade havarijné stavy a údrţba objektov,
- komunikačnej infraštruktúry 2 669 280 €,
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 375 581 €.
Oproti skutočnosti za rok 2010 došlo k nárastu výdavkov o 961 755 €, a to najmä telekomunikačnej
techniky z dôvodu rozšírenia sluţieb i okruhu ich uţívateľov, na údrţbu softvéru, pri poklese výdavkov na opravy
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky a budov. Rozpočtom neboli pokryté predovšetkým potreby
opráv budov, najmä u KR PZ ale aj ObÚ, pričom odďaľovanie nevyhnutnej údrţby a opráv objektov sa prejavuje
na ich zhoršujúcom sa technickom stave.
Na nájomné (pol. 636) bolo vyčerpaných 4 350 993 € (100,0 %), čo je z celkových výdavkov kategórie
1,9 %. Oproti roku 2010 bolo čerpanie vyššie o 199 431 €, pričom finančné prostriedky boli pouţité najmä na
úhradu nájomného za prenajaté budovy a objekty alebo ich časti v sume 4 144 106 €. K najvyššiemu
medziročnému nárastu došlo u KR PZ (o 216 927 €), z toho najmä KR PZ Bratislava (o 207 226 €), a to
v dôsledku nárastu cien, ako aj prevzatia objektov ţelezničnej polície. Najvyšší podiel z výdavkov kapitoly
pripadá na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo (2 143 355 €), a to prakticky v celom rozsahu (2 109 321 €) za
úhradu nájomného za prenajaté budovy a objekty alebo ich časti.

Najniţší podiel výdavkov danej kategórie (1,3 %) pripadá na cestovné náhrady (pol. 631) v sume
3 069 534 € (99,8 %). Oproti roku 2010 boli tieto niţšie o 487 255 €. V rámci uvedenej poloţky boli prostriedky
vynaloţené najmä na

domáce sluţobné cesty 1 658 748 € a zahraničné sluţobné cesty 1 302 480 €.

Najvyšší podiel z uvedenej poloţky pripadá na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo (1 706 060 €), a to
predovšetkým na financovanie zahraničných misií a pridelencov a aktivity úradu pre ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií MV SR.
640 - Beţné transfery
Schválený rozpočet beţných transferov v sume 23 659 590 € bol rozpočtovými opatreniami upravený
na 39 758 265 €.
Z vecného hľadiska to bolo najmä navýšenie prostriedkov kapitoly zo strany MF SR na financovanie
výdavkov v súvislosti so sčítaním obyvateľov, bytov a domov (5 379 408 €), záchranných prác resp. na náhradu
škôd spôsobených povodňami (4 751 959 €). Okrem toho boli vykonané aj interné rozpočtové opatrenia v rámci
kapitoly, a to predovšetkým na zvýšenie zdrojov osobitného účtu (o 5 880 600 €), vykrytie výplat odstupného
a odchodného (o 1 460 898 €) v súvislosti s uvoľňovaním zamestnancov (najmä na ObÚ, v KR PZ,
v rozpočtovej organizácii Ministerstvo), ako aj navýšenie prostriedkov na výplatu nemocenských dávok (KR PZ
a HaZZ).
V roku 2011 boli poskytnuté beţné transfery celkove v sume 41 993 408 €, z toho rozpočtové
39 716 064 € (99,9 %) a z mimorozpočtových zdrojov 2 277 344 €.
Najväčší podiel z čerpaných rozpočtových transferov (51,7 %) predstavovali výdavky v pol. 642 transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám v sume 20 520 380 €, z toho na dotácie občianskym
zdruţeniam 1 743 942 € a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné sluţby 845 870 €.
Prostredníctvom rozpočtovej organizácie Ministerstvo a ObÚ boli poskytnuté prostriedky na financovanie rôznych
vecných aktivít (záchranárska, športová, spoločenská činnosť, ochrana osôb pred násilím, prevencia kriminality
a pod.). Prostriedky osobitného účtu boli čerpané sumou 6 146 100 €. V nadväznosti na zákon č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa podľa § 94 ods. 3 na úhradu rozdielov medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného
účtu poskytne príspevok z rozpočtu kapitoly. Vzhľadom na nesúlad príjmov a výdavkov uvedeného účtu v roku
2011 a skutočnosť, ţe MF SR zamietlo ţiadosť o navýšenie rozpočtu kapitoly na tento účel, bolo na
zabezpečenie výplat sociálnych dávok potrebné v závere roku 2011 presunúť úhradu niektorých menej
naliehavých výdavkov (i keď uţ objednaných, resp. zmluvne zabezpečených) do roku 2012 v celkovej sume
5 881 tis. €. Na nemocenské dávky (najmä príslušníkov PZ a HaZZ) boli pouţité prostriedky v sume 5 384 157 €,
na peňaţné náleţitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 2 087 696 €. Ostatné dávky poskytované
štátom (podpoloţka 642 018) dosiahli 1 438 341 € predovšetkým na výplatu vyrovnávacieho príspevku
a príplatku k dôchodku v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o HaZZ v znení neskorších predpisov, odstupné
1 370 523 € a odchodné 562 560 €.

Transfery v rámci verejnej správy (pol. 641) dosiahli sumu 18 610 572 € t. j. 46,9 % z celkových
čerpaných rozpočtových transferov.

Z vecného hľadiska to boli najmä obligatórne výdavky obciam na

financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a evidencie obyvateľstva (7 620 654 €),
prípravu a zabezpečenie sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 (5 379 408 €), záchranné práce
a náhrady škôd spôsobených povodňami v roku 2010 v sume 4 751 812 €. Príspevkovým organizáciám bol
(kód zdroja 111) poskytnutý transfer v sume 476 010 €, z toho najmä pre Inštitút pre verejnú správu Bratislava
388 940 € a pre RZ Signál v sume 65 000 €.
Transfery do zahraničia (pol. 649) boli čerpané sumou 564 912 € a boli poskytnuté predovšetkým
v rozpočtovej organizácii Ministerstvo, a to na zaplatenie príspevkov medzinárodným organizáciám v sume
411 502 €. Ďalšie prostriedky väčšieho rozsahu boli vynaloţené v Prezídiu PZ na ochranu svedka (135 817 €)
a na príspevky medzinárodným organizáciám (38 579 €) – Eucaris, IOM a ďalšie. V rámci kódu zdroja 11R2
– spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly bol poskytnutý transfer Inštitútu pre verejnú správu
Bratislava na realizáciu projektu „Posilnenie kapacít a rozšírenie zručností príslušníkov hraničnej a cudzineckej
polície MV SR“ v sume 12 093 €.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2010 bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov tejto kategórie niţšie
o 14 639 374 €. V podstatnej miere bolo ovplyvnené rozsahom čerpania výdavkov na voľby (len nové voľby do
samosprávy miest a obcí) oproti voľbám v roku 2010, kedy sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR, referendum
a voľby do orgánov samosprávy miest a obcí.
700 - Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 bol schválený v sume 50 000 000 € a na základe
vykonaných rozpočtových opatrení upravený na 83 957 099 €.
Na zvýšení kapitálových výdavkov sa podieľali najmä uvoľnené finančné prostriedky kapitoly
z predchádzajúcich rokov v sume 7 565 347 € (kódy zdroja 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 1319, 131A), ďalej
prostriedky v sume 13 841 850 € určené na úhradu časti nákladov súvisiacich s realizáciou opatrení na
zabezpečenie fungovania IZS v oblasti informačno - komunikačných technológií, o 3 542 000 € na úhradu časti
výdavkov súvisiacich s pripojením SR k Schengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II),
o 95 800 € v rámci kapitoly (presunom z beţných výdavkov) s určením pre HaZZ na materiálno-technické
zabezpečenie MS v ľadovom hokeji v Bratislave

a Košiciach.

Na

úhradu výdavkov súvisiacich so

záchrannými prácami a odstraňovaním následkov povodní MF SR povolilo prekročiť limit kapitálových
výdavkov o sumu 209 848 €. Z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania boli
poskytnuté prostriedky v sume 4 873 267 €, z toho na projekty Elektronizácia

verejnej správy a rozvoj

elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR - MV SR v sume 3 783 914 € a na financovanie
rekonštrukcií hasičských staníc v sume 1 089 353 €.
K 31. 12. 2011 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej sume 95 634 185 €, z toho rozpočtové
v sume 83 945 789 € (100,0 %) na obstaranie kapitálových aktív a mimorozpočtové 11 688 396 €.

710 – Obstaranie kapitálových aktív
Na čerpaní rozpočtových výdavkov sa podieľali jednotlivé poloţky ekonomickej klasifikácie výdavkov
nasledovne:
 na nákup pozemkov a nehmotných aktív (pol. 711) boli pouţité finančné prostriedky v sume
38 782 374 € , čo predstavuje 46,2 % rozpočtových výdavkov v členení:
- nákup softvéru v sume 34 624 024 €, najmä v súvislosti s financovaním projektov Elektronizácia
verejnej správy a elektronických sluţieb pre osvedčenie o evidencii vozidla (6 501 786 €), Register fyzických
osôb (4 840 824 €), Elektronizácia sluţieb matriky (1 560 678€), Elektronická identifikačná karta (5 546 902 €),
Schengenský informačný systém (4 087 863 €), Policajné informačné systémy (8 431 457 €), Informačnokomunikačná infraštruktúra a technické zabezpečenie (909 448 €), Implementácia elektronickej identifikačnej
karty (190 080 €) a Integrovaný informačný systém (1 704 825 €) rozpočtovou organizáciou Ministerstvo a nákup
softvéru pre mikroprojekt „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej
záchrany (GIS)“ v sume 31 396 € rozpočtovou organizáciou HZS;
- nákup pozemkov v sume 6 505 € Horskou záchrannou sluţbou pouţitou na odkúpenie pozemkov
na akcii „Dom HZS Zverovka – rekonštrukcia a nadstavba“ (78 €) a „Dom HZS Čingov 26 – rekonštrukcia
a prístavba“ (3 493 €), v súvislosti s rekonštrukciou hasičskej stanice v Povaţskej Bystrici (468 €) a pre KR PZ
Ţilina (2 466 €);
- nákup licencií v sume 4 151 844 € rozpočtovou organizáciou Ministerstvo, z toho na Implementáciu
elektronickej identifikačnej karty (3 240 667 €) , na modernizáciu komunikačnej infraštruktúry (123 177 €), pre
informačný systém centrálnej ohlasovne (759 000 €), pre rekonfiguráciu a rozšírenie funkcionalít integrovaného
záchranného systému (29 000 €);


na nákup budov, objektov alebo ich častí (pol. 712 ) boli čerpané finančné prostriedky v sume

251 815 € (0,3 %) na investičnej akcii „Zámenná zmluva na byty“ rozpočtovou organizáciou Ministerstvo;


na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (pol 713 ) boli čerpané finančné

prostriedky v sume 22 715 135 € (27,1 %), z toho najmä:
- na nákup hardvéru 15 427 270 €, predovšetkým rozpočtovou organizáciou Ministerstvo pre
projekty Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla (2 595 220 €), Schengenský informačný systém
(1 926 754 €), pre implementáciu elektronickej identifikačnej karty (7 056 740 €), modernizáciu komunikačnej
infraštruktúry (324 402 €), pre informačný systém registra fyzických osôb a centrálnu ohlasovňu (3 483 569 €),
nákup výpočtovej techniky pre mikroprojekt „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného
systému horskej záchrany (GIS) (10 451 €) rozpočtovou organizáciou HZS, obnovu výpočtovej techniky pre
oddelenie dokladov KR PZ (18 951 €) a výpočtovú techniku pre Prezídium HaZZ (7 335 €);
- na interiérové vybavenie 23 862 €, z toho pre Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava (ďalej len
„KR HaZZ“) pre Zariadenie protipovodňového výcviku v Horných Orešanoch (12 846 €), nákup zariadenia pre
Strednú odbornú školu PZ v Pezinku pre zrekonštruovanú časť ubytovne (11 016 €);

- na nákup telekomunikačnej techniky v sume 1 258 795 €, najmä rozpočtovou organizáciou
Ministerstvo (1 202 518 €) za generátor šifrových kľúčov (726 000 €), rekonfiguráciu a rozšírenie funkcionality
integrovaného záchranného systému (331 381 €), rozšírenie radiokomunikačného systému SITNO (3 580 €),
nákup záznamového zariadenia pre rozšírenie komunikačného systému v sume 141 556 € v rozpočtovej
organizácii Ministerstvo, v KR HaZZ Ţilina na rekonštrukciu hasičskej stanice Bytča (17 708 €), v KR PZ Trnava
(38 569 €) pre spoločné kontaktné pracovisko IZS;
- na nákup strojov prístrojov a zariadení v sume 94 704 €, z toho kopírovacie stroje pre odborné
sluţby rozpočtovej organizácie Ministerstvo (15 704 €), pre KR PZ Ţilina klimatizáciu do serverovne (8 000 €),
2 ks umývacích zariadení do autoprevádzky (8 999 €) pre KR PZ Nitra, kopírovacie zariadenia (9 281 €), výdajný
PHM stojan (4 056 €), klimatizačné jednotky do interiéru (5 433 €) pre KR PZ B. Bystrica, pre Strednú odbornú
školu PZ v Košiciach klimatizácia do úpolovej telocvične (3 589 €), prístroje a zariadenia v súvislosti so
zabezpečením MS v ľadovom hokeji 2011 v sume 95 184 € prostredníctvom KR HaZZ Košice a Hasičského
a záchranného útvaru hl. mesta Bratislavy (ďalej len „HAZU Bratislava“), a to najmä prenosný blokátor plynu,
súpravu pľúcnych automatík s maskou a fľašou, prenosný elektronický rádiometer, súpravu na núdzové
premiestnenie vozidla, oscilačný monitor, pretlakové plynotesné protichemické obleky, prenosný pulzný CO
oxymeter, hydraulické vyslobodzovacie zariadenie a noţnice a nákup prístrojov pre rekonštruované hasičské
stanice (39 642 €);
- na nákup špeciálnych strojov 5 808 168 €, z čoho najvyššia suma bola vynaloţená na nákup
spravodajskej techniky – 5 610 941 €, sumu 5 192 € rozpočtová organizácia Ministerstvo vynaloţila v rámci
projektu Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu, z toho z prostriedkov EÚ (2. programové obdobie)
z

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 4 413 € a zo zdroja Európsky fond regionálneho

rozvoja

spolufinancovalo zo štátneho rozpočtu v sume 779 €. Pre Strednú odbornú školu PZ Bratislava bol zakúpený
analógový kamerový systém (3 024 €) a Identifikačný prístupový systém pre telovýchovný areál (1 804 €) a pre
MS v ľadovom hokeji 2011 zakúpili špeciálnu techniku HaZU Bratislava (v sume 66 970 €), KR HaZZ Košice
v sume (28 214, €) a ObÚ Trenčín (9 583 €) a ObÚ Trnava (15 923 €) nákup stanov pre civilnú ochranu. Pre HZS
špeciálne záchranárske nosidlá (8 151 €), pre KR PZ prístroje na nočné videnie (7 252 €), alkotesty (9 801 €).
 na nákup

dopravných

prostriedkov

všetkých

druhov

(pol. 714) boli pouţité

prostriedky v sume 9 691 823 € (11,5 %). Najväčší podiel pripadá na nákup osobných motorových vozidiel
(9 684 127 €), z toho rozpočtovou organizáciou Ministerstvo (9 581 483 €) za nákup 436 ks vozidiel zn. Škoda
Superb, Škoda Octavia, Škoda Fabia, Peugeot 308, Seat Leon, Nissan Pathfinder, Kia Sportage, Kia Cee´d.
Pre potreby KR PZ Prešov sa realizovala dodávka osobného automobilu Kia Sportage 26 427 € a Audi A6 za
10 000 €, KR PZ Trnava zabezpečilo motorové vozidlo pre potreby kontaktného pracoviska v Hodoníne zn. Land
Rover v sume 59 552 €, v KR PZ v Trenčíne nákup prepravníka nepojazdných vozidiel v sume 3 360 €. KR HaZZ
v Trenčíne obstaralo príves pod čln (1 889 €) a nadstavbu loţnej plochy vozidiel Nissan Navarra (2 447 €).


na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vrátane prípravnej a projektovej

dokumentácie (pol. 717 a 716) boli čerpané výdavky v sume 11 155 959 € (13,3 %), z toho na prípravnú
a projektovú dokumentáciu 338 215 €.

Na realizáciu nových stavieb bolo vynaloţených 830 218 €, na

rekonštrukcie a modernizácie

7 713 641 € a na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy sa vyčerpalo

2 273 885 €.
Z vecného hľadiska išlo predovšetkým o cca 37 objektov HaZZ, ktorý čerpal prostriedky v sume
6 585 624 €, a to najmä z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ zdroj 11S1
a 13S1) 3 947 614 € a spolufinancovanie (zdroj 11S2 a 13S2) 696 638 €, sumu 1 941 372 € z rozpočtových
prostriedkov (zdroj 111 a 131A). Z hľadiska rozsahu vynaloţených výdavkov na rozostavaných akciách to boli
najmä rekonštrukcie hasičských staníc Horné Orešany (120 850 €),

Veľký Krtíš, (378 191 €), Komárno

(336 001 €), Snina (112 343 €), Giraltovce (106 510 €), Sabinov (256 193 €) , Ţiar nad Hronom (213 278 €),
Banská Štiavnica (352 123 €), Košice – Šaca (301 757 €) a ďalšie.
V pôsobnosti HaZZ sa začalo 15 nových rekonštrukcií hasičských staníc (Prešov, Tornaľa, Nová Baňa,
Kráľovský Chlmec, Piešťany, Spišská Nová Ves, Levoča, Hanušovce nad Topľou, Ţiar nad Hronom, Keţmarok,
Medzilaborce, Raslavice, Nitra, Topoľčany, Dolný Kubín) a ukončilo sa 6 rekonštrukcií hasičských staníc (Čaňa,
Košice, Spišská Stará Ves, Snina, Banská Štiavnica a Zariadenie protipovodňového výcviku Horné Orešany).
KR PZ preinvestovali rozpočtové prostriedky v sume 873 773 €, z čoho zdroje z predchádzajúcich rokov
predstavovali sumu 302 746 €. KR PZ v Nitre realizovalo rekonštrukciu objektu na Piaristickej ul. v Nitre, ktorá si
vyţiadala rozpočtové prostriedky v sume 601 570 €, KR PZ v Trnave zabezpečovalo rekonštrukciu obvodného
oddelenia

v Hlohovci (69 745 €) a budovanie jednotného kontaktného pracoviska pre IZS (38 569 €). KR PZ

v Trenčíne preinvestovalo na rekonštrukcie a stavebné úpravy okresných a obvodných oddelení prostriedky v sume
118 014 €.
Rozpočtová organizácia Ministerstvo začala v hodnotenom roku 9 stavieb, a to: Bratislava, Devínska
Nová Ves, Záloţné národné personalizačné centrum, stavebné úpravy a záloţný zdroj; Stredisko výcviku
sluţobných psov – CANISPOL SLOVAKIA; Vranov nad Topľou okresné riaditeľstvo PZ, rekonštrukcia budovy;
oddelenie hraničnej kontroly (ďalej len „OHK“) PZ Zboj, ochrana určených objektov; OHK PZ Topoľa, ochrana
určených objektov; OHK PZ Vyšné Nemecké, ochrana určených objektov; OHK PZ Čierna nad Tisou, ochrana
určených objektov; RHP Sobrance, ochrana určených objektov a Slovenská Ľupča, ústredný sklad MV SR,
úprava rozvodov ústredného kúrenia.
Celkom sa rozpočtovou organizáciou Ministerstvo vyčerpali prostriedky v sume 3 412 311 €, z toho
najmä na stavbu „Areál PZ Račianska ul. 45, rekonštrukcia II. etapa“ v sume 424 246 €, na rekonštrukciu
ubytovne „A“ v Strednej odbornej školy PZ Pezinok v sume 1 493 601 €, na stavebné úpravy a náhradný zdroj
pre Záloţné národné personalizačné centrum v Devínskej Novej Vsi v sume 675 738 €, na Vzdelávací
a technický ústav sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča (rekonštrukcia kotolne
v sume 513 818 €, rekonštrukcia rozvodu ústredného kúrenia a teplej úţitkovej vody v sume 50 493 €), za úpravu
rozvodov ústredného kúrenia v Ústrednom sklade MV SR Slovenská Ľupča sa uhradilo 23 516 €, za prípravnú
a projektovú dokumentáciu pre stavbu „Stredisko výcviku sluţobných psov – CANISPOL SLOVAKIA“ 42 500 €,
za projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu Okresného riaditeľstva PZ Vranov n/Topľou v sume 16 793 €, za
zmenu umiestnenia kotolne v Štátnom archíve Bytča, pobočka Martin sa uhradilo 14 442 €.

V priebehu roka 2011 sa dokončilo 5 stavieb, a to „Bratislava, Račianska ul., rekonštrukcia areálu,
2. etapa, 1. časť“, Bratislava, Devínska Nová Ves, Záloţné národné personalizačné centrum, stavebné úpravy
a záloţný zdroj, Stredná odborná škola PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne A, Slovenská Ľupča, Vzdelávací
a technický ústav krízového manaţmentu a civilnej ochrany, rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia a teplej
uţitkovej vody a rekonštrukcia kotolne.
Stredná odborná škola PZ v Košiciach realizovala rekonštrukciu a modernizáciu školy z prostriedkov EÚ
a spolufinancovania zo ŠR v sume 240 883 €.
 na realizáciu ostatných kapitálových výdavkov (pol. 719) sa čerpali rozpočtové prostriedky
v sume 250 039 € (0,3 %), a to na zabezpečenie techniky pre odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti
(248 039 €) a za kúpu koňa pre oddelenie jazdnej polície (2 000 €).
720 – Kapitálové transfery
Na čerpaní rozpočtových výdavkov sa podieľali jednotlivé poloţky ekonomickej klasifikácie výdavkov nasledovne:
 na transfery v rámci verejnej správy (pol. 721) sa čerpali rozpočtové prostriedky v sume 1 090 840 €
jednotlivými ObÚ, predovšetkým na prevenciu kriminality a na náhrady výdavkov vynaloţených na
povodne.
 na transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám (pol. 723) boli vynaloţené
prostriedky v sume 7 804 €, a to pre Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva Bystrá Liptovský Ján
(ďalej len „KRÚ Bystrá“) a Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva Druţba Bardejovské Kúpele (ďalej len
„KLÚ Druţba“).
Výdavky v rámci zahraničných vzťahov
Zahraničné aktivity ministerstva v roku 2011 boli prioritne zamerané na plnenie úloh a záväzkov
vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, a to najmä účasťou expertov na zasadnutiach výborov a pracovných skupín
Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záleţitosti a Európskej komisie (policajná spolupráca, terorizmus, víza,
hranice, schengenské záleţitosti, legálna migrácia, prisťahovalectvo, azyl, pobyty, návraty, vyhostenie, právna
terminológia, drogy, SIS/Sirene, civilná ochrana). Ďalšou oblasťou bola participácia na podujatiach a projektoch
organizovaných medzinárodnými organizáciami IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu), ICMPD
(Medzinárodné centrum pre rozvoj migračných politík), UNHCR, Interpol-u, Rady Európy, OBSE. Multilaterálne
aktivity boli realizované vo väzbe na regionálne projekty v rámci krajín Salzburského fóra a Vyšehradskej
skupiny, ktoré mali za cieľ najmä riešenie bezpečnostných problémov. Bilaterálne kontakty útvarov rozpočtovej
organizácie Ministerstvo boli aj v roku 2011 zamerané na ďalšie posilňovanie zmluvne dohodnutých oblastí
a foriem spolupráce patriacich do pôsobnosti ministerstva najmä vo vzťahu k susednými krajinám, ale aj vo
vzťahu ku krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva.
Na realizácii aktivít rezortu sa podstatnou mierou podieľali útvary Prezídia PZ i ďalšie zloţky PZ na
centrálnej i regionálnej úrovni. Práca policajných expertov sa sústredila na euroúnijné aktivity v rámci rokovaní

výborov a pracovných skupín Rady JHA a EK, policajti Prezídia PZ sa zúčastňovali

aj na rokovaniach

Koordinačného výboru v oblasti policajnej a justičnej spolupráce (CATS), Stáleho výboru pre operačnú
spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI), riaditeľov národných ústrední Europolu (HENU), Správnej
rady Europolu, výboru EK pre vodičské preukazy, svoje zastúpenie mali v pracovných skupinách Európskej siete
ţelezničných polícií (RAIPOL, v Európskej sieti forenzných ústavov (ENFSI), v projekte zásahových
pohotovostných jednotiek členských krajín EÚ (ATLAS), podieľali sa na aktivitách Agentúry pre riadenie
operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX). V rámci multilaterálnych
zoskupení Prezídium PZ participovalo na zasadnutiach Európskej siete dopravných polícií TISPOL (European
Traffic Police Network), ako aj na rokovaniach pracovných skupín Salzburského fóra (bezpečnosť cestnej
premávky, ochrana svedka) a krajín V4. V roku 2011 pokračovala osvedčená spolupráca s Chorvátskom formou
vyslania príslušníkov PZ na výkon spoločnej hliadkovej sluţby v letnej turistickej sezóne. Policajnú spoluprácu
dopĺňajú dvojstranné kontakty zamerané na boj proti organizovanej trestnej činnosti, nelegálnej migrácii
a prevádzačstvu, ako aj spolupráca pri odhaľovaní a dokumentovaní konkrétnych trestných činov a ich
páchateľov. Neoddeliteľnou súčasťou bola účasť na vzdelávacích aktivitách a na podujatiach, ktorých prínos sa
odzrkadľuje v aplikácii získaných informácií a poznatkov v policajnej praxi. Zahraničné styky KR PZ boli aj
v roku 2011 orientované najmä na spoluprácu s prihraničnými partnerskými policajnými sluţbami, zahraničné
cesty súviseli aj s realizáciou vyšetrovacích úkonov a s vydávaním obvinených osôb na trestné stíhanie.
Aktivity sekcie verejnej správy v oblasti bilaterálnych vzťahov boli orientované na činnosť medzivládnych
komisií pre cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom, Ukrajinou, Poľskom a Českou republikou, na problematiku
starostlivosti o vojnové hroby, správy štátnych hraníc a archívnictva.
Zahraničné styky v oblasti archívnictva prestavujú predovšetkým spoluprácu v rámci Medzinárodnej
rady Archívov (MRA, EURBICA) a na pôde Európskej komisie (EBNA - European Board of National Archvistst;
EAG - European Archives Group - Zdruţenie archívov Európy) v oblasti ochrany archívnych dokumentov.
Multilaterálnu spoluprácu dopĺňajú rokovania na pôde EÚ (EUCPN - Európska sieť pre prevenciu kriminality),
Rady Európy, OBSE, ACEEEO (Asociácia volebných úradníkov) predovšetkým so zameraním na problematiku
štátneho občianstva, volieb a referenda.
Zahraničné aktivity v oblasti zvládania mimoriadnych udalostí spôsobených prírodnou alebo
technologickou katastrofou majú bilaterálny i multilaterálny charakter a sú realizované najmä v pôsobnosti
SIZSCO a HaZZ. Dvojstranná spolupráca je realizovaná na základe medzivládnych dohôd o vzájomnej pomoci a
spolupráci najmä so susediacimi štátmi. Aktivity multilaterálneho charakteru realizované aj v roku 2011 sa viaţu
najmä na členstvo SR v EÚ a NATO.
V pôsobnosti SIZSCO boli aktivity zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ pre
oblasť ochrany kritickej infraštruktúry, na rokovania pracovnej skupiny Rady pre civilnú ochranu (ProCiv). Ďalšie
aktivity sekcie boli spojené s plenárnymi rokovaniami Výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO (Civil
Emergency Planning Commitee – CEPC) a Skupiny pre civilnú ochranu (CPG - Civil Protection Group).
Zahraničné aktivity HaZZ boli v roku 2011 zamerané na oblasť prevencie, na získavanie zahraničných
skúseností vyuţiteľných pre tvorbu nových právnych predpisov v oblasti protipoţiarnej bezpečnosti, na

zvyšovanie pripravenosti partnerských hasičských zborov pri spoločných zásahoch v prihraničných oblastiach.
Hasičskí experti sa zúčastňovali na koordinačných stretnutiach k projektom v rámci Operačného programu
„Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“, ktorých realizáciou sa
sleduje zvýšenie bezpečnosti v prihraničnej oblasti. V roku 2011 Prezídium PZ organizovalo IX. ročník
medzinárodnej konferencie FIRECO 2011 na tému „Poţiarna bezpečnosť a likvidácia mimoriadnych udalostí
v stavbách so zhromaţďovacími priestormi“.
Na realizácii zahraničných stykov sa podieľali aj ďalšie útvary a organizácie, a to napr. na úseku
kontrolnej a inšpekčnej činnosti,

informatiky a komunikácií, personálnych a sociálnych činností, azylu,

vzdelávania.
Minister vnútra SR realizoval zahraničné pracovné cesty, ktorých účelom bola účasť na formálnych
a neformálnych zasadnutiach Rady ministrov pre spravodlivosť a vnútorné záleţitosti (JHA), dvojstranné
rozhovory s rezortnými partnermi a ďalšími predstaviteľmi Iraku, Holandska, Francúzska, USA, Českej republiky,
Talianska, Vatikánu a Malty, kde rokoval aj s výkonným riaditeľom EASO (European Asylum Support Office)
a účasť na multilaterálnych podujatiach súvisiacich s bojom proti korupcii a regionálnou spoluprácou členských
krajín Salzburského fóra.
Aktivity štátneho tajomníka súviseli najmä s činnosťou medzivládnych komisií pre cezhraničnú
spoluprácu, s problematikou zmluvne zakotvenej spolupráce v oblasti starostlivosti o vojnové hroby s Ruskou
federáciou a Srbskom. Štátny tajomník bol vedúcim slovenskej delegácie na 17. zasadnutí Konferencie
európskych ministrov zodpovedných za miestnu a regionálnu správu, ktoré sa uskutočnilo v Kyjeve. Problematika
obchodovania s ľuďmi ako aktivita v rámci projektu ICMPD bola nosnou témou jeho rokovaní v Portugalsku.
Rozpočtové finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty za kapitolu celkom boli v roku 2011
čerpané v sume 1 302 480 €, a to najmä na realizáciu vyššie uvedených zahraničných aktivít. Najväčší podiel
výdavkov pripadol na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo, a v rámci nej na Prezídium PZ a Úrad pre ochranu
ústavných činiteľov a diplomatických misií. V porovnaní so skutočnosťou roku 2010 bolo čerpanie rozpočtových
výdavkov za kapitolu celkom niţšie o 199 083 €.
Pouţitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv
V roku 2011 mala kapitola k dispozícií aj finančné prostriedky z rezervy vlády SR v sume 3 850 000 €,
ktoré boli uvoľnené rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2011 na financovanie úloh Schengenského informačného
systému II. Ich čerpanie je komentované v bode 5, strana 11 tejto správy.
Výdavky z mimorozpočtových zdrojov v zmysle § 23 zákona o rozpočtových pravidlách
Okrem rozpočtových prostriedkov pouţili rozpočtové organizácie aj prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov (kód zdroja 35, 37, 72) v celkovej sume 28 236 024 €.

V rámci kódu zdroja 72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume
24 112 809 € to bolo najmä pouţitie príjmov za stravovanie (72F_M) v sume 7 999 623 €, od iných subjektov
formou dotácie alebo grantu (72C_M) v sume 15 451 820 € resp. z poistného plnenia (72E_M) v sume
441 730 €. Prevaţná časť prostriedkov bola pouţitá pre potreby organizácií HaZZ a PZ.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní uvedených výdavkov podieľali beţné výdavky
kategórie 630 – tovary a sluţby v sume 12 683 040 €, a to najmä na stravovanie 7 999 623 €, materiálu na
telekomunikačnú techniku 1 864 012 €, servis a opravy dopravných prostriedkov 999 177 €, nákup pracovných
odevov a obuvi 694 097 € resp. palivá 505 390 €. Z organizačného hľadiska prevaţná časť bola pouţitá v rámci
PZ, HaZZ, v rozpočtovej organizácii Ministerstvo, v menšom rozsahu aj v ostatných organizáciách kapitoly
(Akadémii PZ, RHP Sobrance).
Kapitálové výdavky z mimorozpočtových zdrojov (kód 72C_M) dosiahli sumu 11 367 339 € a boli pouţité
na nákup strojov, prístrojov a zariadení (poloţka 713) v sume 5 962 532 €, z toho najmä v SITB na nákup
telekomunikačnej techniky v sume 5 354 118 €, najmä pre obstaranie vozidlových rádiostaníc a pripojenie zloţiek
HaZZ do informačných systémov MV SR. Ďalšie prostriedky boli vynaloţené na nákup osobnej automobilovej
techniky (5 404 807 €), z toho osobných automobilov 2 786 373 € a špeciálnych automobilov 2 596 386 € pre
potreby PZ a HaZZ.
V rámci kódu zdroja 35 - výdavky financované z iných zdrojov zo zahraničia v sume 4 121 873 € sa
financovali najmä aktivity rozpočtovej organizácie Ministerstvo, a to v rámci Európskeho fondu pre utečencov,
Európskeho fondu pre návrat, Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín a Fondu pre vonkajšie
hranice. Čerpanie beţných výdavkov uvedeného zdroja dosiahlo za kapitolu 3 861 622 €. V kategórii 630 –
tovary a sluţby boli prostriedky pouţité v sume 1 310 603 €, najmä v Prezídiu PZ na zahraničné cestovné
215 570 €, za opravy špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 99 545 €, za špeciálne sluţby 64 630 €,
školenia kurzy a semináre 57 160 € a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 33 085 €. V Akadémii
PZ boli vynaloţené prostriedky v sume 267 817 €, z čoho najväčší podiel predstavuje podpoloţka reprezentačné
(194 890 €) na uskutočnené semináre a kurzy agentúry Frontex a CEPOL (Európska policajná akadémia), ktoré
boli uvedenými agentúrami hradené a zahraničné cestovné 33 729 €. V RHP Sobrance bolo na zahraničné
sluţobné cesty, organizované a refundované agentúrou FRONTEX

vynaloţených

121 142 €, pričom

organizácia sa podieľala vyslaním policajtov na viaceré spoločné operácie (JUPITER, NEPTUNE, FOCAL
POINTS, POSEIDON MORE, POSEIDON ZEM,RABIT nasadenie).
Beţné transfery – kat. 640 boli čerpané sumou 2 275 760 €. Prevaţná časť (1 225 207 €) bola pouţitá
prostredníctvom odboru zahraničnej pomoci rozpočtovej organizácie Ministerstvo na transfery neziskovým
organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné sluţby ( 642 002) napr. Slovenská humanitná rada, Spoločnosť
ľudí dobrej vôle, PLUS Akademia, Medzinárodná organizácia pre migráciu a pod., zaoberajúce sa problematikou
starostlivosti o osoby z cudzích štátov. Obdobne boli poskytnuté finančné prostriedky aj občianskym zdruţeniam
a nadáciám (podpoloţka 642 001) (napr. Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť, Inštitút pre verejné otázky a pod.) v sume 184 854 €.

V rámci transferov rozpočtovým organizáciám (podpol. 641006) to bolo čerpanie výdavkov odboru
zahraničnej pomoci Ministerstva v sume 235 483 € pre potreby cudzineckej polície v útvaroch policajného
zaistenia pre cudzincov Medveďov, Sečovce, riaditeľstva cudzineckej polície B. Bystrica, riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície Prešov, Bratislava.
V rámci transferov do zahraničia (podpoloţka 649 002) boli z rozpočtu SIZSCO čerpané prostriedky
v sume 542 905 €, ako preddavok

pre organizáciu „Zakarpatská agentúra pre investície“, Uţhorod. Ide

o realizáciu projektu systému včasného varovania pred povodňami, financovaného prostredníctvom Nástroja
Európskeho susedstva a partnerstva v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-SlovenskoRumunsko-Ukrajina.
Z kapitálových prostriedkov sa vynaloţila suma 260 251 €. V rámci „Európskeho fondu pre vonkajšie
hranice“ prostredníctvom rozpočtovej organizácie Ministerstvo sa uhradilo najmä dovybavenie automobilov pre
útvary hraničnej a cudzineckej polície PZ v sume 136 071 € a nákup softvéru za 53 205 €.
V rámci kódu zdroja 37 - príjmy v rámci programov Európskej územnej spolupráce programového
obdobia 2007 – 2013 bola čerpaná suma 1 342 € v organizácii HZS v súvislosti s realizáciou mikroprojektu
„Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť“.
1.3.2.

Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
Prehľad o celkových výdavkoch kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011 je

uvedený v tabuľke č. 2. Vzhľadom na to, že v textovej časti tohto materiálu sú číselné údaje o rozpočte a
jeho čerpaní uvádzané v merných jednotkách €, môže byť oproti údajom v tabuľkových prílohách č. 1 -10
(v tis. €) určitý číselný rozdiel.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie sa na celkových výdavkoch podieľali najmä oddiely 03 – verejný
poriadok a bezpečnosť a 01 – všeobecné verejné sluţby.
Z hľadiska tried najvyšší podiel na čerpaní celkových výdavkov predstavovali triedy 03.1.0 – Policajné
sluţby, 03.2.0 – Ochrana pred poţiarmi, 03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované, 01.1.1 –
Výdavky verejnej správy a 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy.
Podrobnejšie hodnotenie výdavkov uvedených tried z vecného hľadiska je uvedené aj v časti 1.3.1. Výdavky
kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia výdavkov podľa programovej štruktúry.
Oddiel 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Na celkovom čerpaní výdavkov tohto oddielu funkčnej klasifikácie sa podieľali rozpočtované výdavky
v sume 824 930 337 € a výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume 26 782 426 €.
03.1.0 – Policajné sluţby
Trieda funkčnej klasifikácie Policajné sluţby obsahuje výdavky na zabezpečenie úloh KR PZ
a špecializovaných policajných činností (kriminálna, dopravná, poriadková, cudzinecká, hraničná polícia, sluţby

ochrany objektov a pod.). Jej súčasťou sú i všetky servisné sluţby zabezpečujúce riadny chod uvedených
policajných činností. Okrem toho sú tu vykazované aj výdavky na úseku prevencie kriminality, a to najmä
prostredníctvom rozpočtov ObÚ.
V rámci triedy 03.1.0 sa

na

čerpaní

celkových rozpočtových výdavkov v sume 652 789 175 €

(100,0 %) podieľali beţné výdavky 614 823 239 € a kapitálové výdavky 37 965 936 €.
Na čerpaní rozpočtových beţných výdavkov sa podieľali najmä mzdové prostriedky 329 527 337 €,
s tým súvisiace odvody do poisťovní 109 911 389 € a výdavky na tovary a sluţby v sume 167 010 356 €.
V kategórii 630 – tovary a sluţby boli výdavky čerpané najmä v rámci pol. 637 – sluţby v sume 42 622 973 €.
Z hľadiska rozsahu to boli predovšetkým výdavky za stravné 11 628 952 €, za vypracovanie štúdií, expertíz
a znaleckých posudkov (10 670 230 €), prídel do sociálneho fondu 3 694 795 €, všeobecné sluţby 4 215 982 €,
odmeny a príspevky 3 655 780 € a špeciálne sluţby 2 389 792 €. V rámci úhrad prevádzkových výdavkov boli
čerpané prostriedky najmä na materiál (33 932 932 €), energie (31 059 668 €), údrţbu 27 259 039 € a dopravné
26 970 776 €.
Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané v celkovej sume 37 965 936 € (100,0 %), z toho finančné
prostriedky presunuté z roku 2009 (kód zdroja 1319) v sume 4 169 256 €, z roku 2010 (kód zdroja 131A) v sume
1 096 512 €.
Finančné prostriedky v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív v sume 37 084 943 € boli
pouţité najmä na obstaranie softvéru 15 117 819 €. V rámci strojov, prístrojov a zariadení (pol. 713) to bol najmä
nákup špeciálnych strojov a zariadení v sume 5 767 922 € a výpočtovej techniky v sume 2 270 106 €. Na nákup
automobilovej techniky bola vynaloţená suma 9 684 127 € a na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb a ich
technické zhodnotenie 1 189 762 €.
V rámci kapitálových transferov (720) čerpaných sumou 880 993 € to boli predovšetkým transfery
obciam najmä na budovanie kamerových systémov v rámci prevencie kriminality.
Okrem rozpočtových výdavkov sa na čerpaní podieľali aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov
v sume 20 170 912 €, predovšetkým v rámci beţných výdavkov (11 287 060 €). Z uvedenej sumy pripadá na
kategóriu 630 - tovary a sluţby 9 286 769 € a v rámci nej najmä na pol. 637 – sluţby 6 380 417 € (predovšetkým
za stravovanie) a na pol. 633 – materiál (1 965 400 €) v prevaţnej miere na nákup telekomunikačnej techniky.
V kapitálových výdavkoch sa z mimorozpočtových zdrojov čerpali prostriedky v celkovej sume 8 883 853 €, a to
najmä na nákup strojov, prístrojov a zariadenia v sume 5 916 755 € (v prevaţnej miere na telekomunikačnú
techniku) a dopravných prostriedkov (2 907 199 €).
03.2.0 – Ochrana pred poţiarmi
V rámci tejto triedy bolo zabezpečované financovanie činnosti a úloh zloţiek HaZZ v súvislosti
s protipoţiarnou prevenciou, likvidáciou poţiarov, činnosťami pri poskytovaní pomoci v prípadoch ohrozenia

ţivota a zdravia osôb, majetku, ţivotného prostredia, plnením úloh štátneho poţiarneho dozoru a HZS
v horských oblastiach a pri mimoriadnych udalostiach a pod.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 94 772 581 €, z toho rozpočtové 88 763 090 € (100,0 %). V rámci
beţných výdavkov to boli najmä kategórie mzdy, platy,

sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

54 999 990 €, poistné a príspevok do poisťovní 17 653 777 € a tovary a sluţby 11 504 192 €. Kapitálové
rozpočtové výdavky boli čerpané sumou 2 077 020 €, najmä na rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc.
Z mimorozpočtových prostriedkov bolo vyčerpaných 6 009 491 €, a to v beţných výdavkoch v sume 3 241 862 €,
v kapitálových výdavkoch (2 767 629 €) najmä na nákup špeciálnych automobilov.
03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
V rámci tejto triedy boli zabezpečované výdavky prevaţnej časti útvarov rozpočtovej organizácie
Ministerstvo, stredných odborných škôl PZ a Ţelezničnej polície.
Na čerpaní celkových výdavkov 83 903 547 € sa podieľali rozpočtové výdavky 83 301 523 €
(100,0 %), v tom beţné výdavky v sume 44 343 735 € a kapitálové v sume 38 957 788 €.

Na čerpaní

rozpočtových beţných výdavkov sa najväčšou mierou podieľali výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania v sume 21 053 545 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní v sume 7 271 076 €
a výdavky v rámci kategórie tovary a sluţby v sume 7 709 963 €.
Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané v sume 38 957 788 € (100,0 %), v prevaţnej miere
z prostriedkov EÚ a spolufinancovania, a to najmä na centrálny nákup softvéru, výpočtovej techniky a licencií.
Na čerpaní beţných výdavkov sa podieľali aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov v sume
602 024 €, predovšetkým v rámci zdroja 35 – iné zdroje zo zahraničia.
Oddiel 01 – Všeobecné verejné sluţby
Celkové výdavky tohto oddielu funkčnej klasifikácie boli čerpané v sume 89 437 476 €, v tom rozpočtové
(kód zdroja 111, 13S1, 13S2) v sume 88 719 866 € (99,9 %) a výdavky financované z mimorozpočtových zdrojov
717 610 € (najmä výdavky v kóde zdroja 72).
Na čerpaní sa podieľali najmä výdavky triedy 01.1.1 – Výdavky verejnej správy a 01.6.0 – Všeobecné
verejné sluţby inde neklasifikované a 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej
správy.
01.1.1 – Výdavky verejnej správy
V rámci uvedenej triedy boli finančné prostriedky pouţité na plnenie úloh a prevádzku obvodných
úradov.
Celkové výdavky boli čerpané sumou 68 478 219 €, z toho rozpočtované 67 863 997 € (99,9 %).
V rámci nich to boli najmä beţné výdavky 67 836 789 €, na čerpaní ktorých sa podieľali najmä kategória mzdy,
platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 20 539 628 €, beţné transfery 8 174 746 € a tovary a sluţby

31 571 431 €. Kapitálové výdavky boli čerpané sumou 27 208 €, z čoho prevaţnú časť tvorili výdavky v súvislosti
s rekonštrukciou, modernizáciou a technickým zhodnotením budovy ObÚ Topoľčany.
Z mimorozpočtových zdrojov (kód 72) bola čerpaná suma 614 222 €, a to najmä v kategórii 630 –
tovary a sluţby za stravovanie.
01.6.0 – Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované
V uvedenej triede

sa financovali výdavky v súvislosti s prípravou a konaním volieb do orgánov

samosprávy miest a obcí v celkovej sume 95 495 € (86,7 %). Prevaţnú časť z nej tvorili beţné transfery obciam
v sume 36 679 € a mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 33 180 €.
Ďalšie prostriedky tejto triedy boli pouţité na financovanie výdavkov útvaru rozpočtovej organizácie
Ministerstvo – sekcie verejnej správy. Upravený rozpočet bežných výdavkov sa vyčerpal v plnom rozsahu
sumou 2 715 436 €, predovšetkým na mzdy 1 789 686 € a poistné 659 318 €.
01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Čerpanie rozpočtových výdavkov uvedenej triedy dosiahlo sumu 10 480 031 € (100,0 %). Prevaţná
časť (10 270 183 €) bola poskytnutá formou beţných transferov obciam a mestám za výdavky na sčítanie
obyvateľov, bytov a domov v mesiaci máji 2011 a za náhrady škôd spôsobených povodňami.
Kapitálové transfery boli čerpané sumou 209 848 €, a to na odstraňovanie následkov škôd
mimoriadnych udalostí (povodne).
1.3. 3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Rozpočet kapitoly bol na rok 2011

z hľadiska programovej štruktúry alokovaný do troch

rezortných programov
04A – Záchranné zloţky
06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
08C – Verejná správa
a siedmych medzirezortných podprogramov.
Výdavky v uvedených programoch boli čerpané nasledovne:
Program 04A - ZÁCHRANNÉ ZLOŢKY
Zámerom programu je finančne zabezpečiť úhradu výdavkov na efektívnu ochranu ţivota, zdravia
a majetku občanov pred poţiarmi a účinkami ţivelných pohrôm. Hlavným cieľom programu je dosiahnuť do roku
2012 pri 90 % zásahov čas dojazdu záchranných zloţiek Hasičského a záchranného zboru na miesto zásahu do
20 minút. V hodnotenom období čas dojazdu na miesto zásahu do 20 minút bol pri 89 % zásahov (plán na
rok 2011 - 85 %).
Na realizáciu zámeru programu a jeho cieľov na rok 2011 boli schválené výdavky v sume
88 245 547 €, z toho na beţné výdavky v sume 86 445 574 € a kapitálové výdavky v sume 1 800 000 €.

V priebehu roka bol rozpočet výdavkov upravený na sumu 93 509 221 €, z toho beţné výdavky na
86 760 187 € a kapitálové výdavky na 6 749 034 €. K 31. 12. 2011 boli čerpané výdavky celkom v sume
99 514 349 €, v tom rozpočtové 93 503 516 € (100,0 %) a mimorozpočtové 6 003 443 €. Beţné rozpočtové
výdavky boli čerpané sumou 86 756 675 € (100,0 %), kapitálové výdavky sumou 6 746 841 € (100,0 %).
V čerpaní rozpočtových prostriedkov celkom v roku 2011 došlo oproti skutočnosti roku 2010 k poklesu
o 14 894 497 €, z čoho podstatnú časť predstavovali kapitálové výdavky (7 150 934 €), výdavky kategórie 610 mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (4 442 718 €) z titulu zníţenia počtu zamestnancov
odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme a zníţenia rozpočtu mzdových prostriedkov

pre

príslušníkov HaZZ a HZS v roku 2011 o 5 % a kategórie 630 - tovary a sluţby o 1 858 929 €. Skutočné
výdavky tejto kategórie majú v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, pričom v porovnaní s čerpaním výdavkov
v roku 2008 poklesli tieto o 4 647 868 € (o 28,7 %). Táto skutočnosť sa prejavuje v zhoršovaní vystrojovania
príslušníkov zboru osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, v nerealizovaných opravách hasičskej
techniky, čím môţe dôjsť k ohrozeniu akcieschopnosti hasičských jednotiek.
V rámci programu sú výdavky rozčlenené do troch podprogramov (poţiarna ochrana obyvateľstva
zloţkami HaZZ, činnosť HZS a riadiaca a kontrolná činnosť HaZZ).
Podprogram 04A02 - Ochrana pred poţiarmi
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované prostriedky na úhradu výdavkov, súvisiacich
s ochranou ţivota a zdravia osôb pri poţiaroch, pri iných mimoriadnych udalostiach, so špeciálnou
záchranárskou činnosťou, odbornou prípravou a výcvikom hasičov, s expertíznou činnosťou v oblasti ochrany
pred poţiarmi, vykonávanou v pôsobnosti KR HaZZ, Strednou školou poţiarnej ochrany v Ţiline,
Poţiarnotechnickým a expertíznym ústavom, záchrannými brigádami HaZZ. Schválené rozpočtované výdavky
v sume 79 458 907 € boli v priebehu roka upravené na 87 045 671 €, a to najmä rozpočtovými opatreniami
MF SR na financovanie kapitálových výdavkov programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Okrem toho
boli realizované aj interné opatrenia v rámci rozpočtu kapitoly, ktorými sa navýšil rozpočet beţných výdavkov
v kategórii 630 – tovary a sluţby.
Podprogram 04A03 - Horská záchranná sluţba
Na činnosť HZS bol schválený rozpočet výdavkov v sume 2 727 283 €, upravený v priebehu roka na
3 126 029 €, prevaţne v beţných výdavkoch kategórie 630 – tovary a sluţby na zlepšenie vybavenosti
ochrannými pracovnými prostriedkami a pomôckami, nákup špeciálneho materiálu a záchranárskej techniky
a čerpaný sumou 3 126 026 € (100,0 %). Príslušníci HZS – záchranári v hodnotenom období vykonali
pohotovostné sluţby v počte 8 342 osobodní (plán 7 500). Príslušníci HZS – záchranári v hodnotenom období
zasahovali v 1 923 prípadoch, a to v oblastných strediskách Vysoké Tatry 410, Nízke Tatry 790, Západné Tatry
93, Malá Fatra 193, Veľká Fatra 347 a Slovenský raj 90. V rámci školení a preškolení pre zamestnancov bol ich
plán (150 osobodní) prekročený v celoročnom rozsahu na 400 osobodní.

Podprogram 04A05 - Riadiaca a kontrolná činnosť Hasičského a záchranného zboru
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované výdavky na činnosť ústredia prezídia HaZZ.
Schválený rozpočet celkových výdavkov v sume 6 059 384 € bol v priebehu roka upravený na 3 337 521 €
a čerpaný sumou 3 337 497 € (100,0 %). Zníţenie pôvodne rozpočtovanej sumy výdavkov vyplynulo z potreby
navýšenia prostriedkov na financovanie prevádzkových potrieb najmä v podprograme 04A02 – Ochrana pred
poţiarmi.
Program 06V – OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI
V rámci programu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie plnenia úloh samostatných útvarov
a sekcií MV SR (okrem sekcie verejnej správy), organizačných zloţiek Prezídia PZ, KR PZ vrátane riaditeľstiev
Hraničnej a cudzineckej polície KR PZ, Migračného úradu MV SR, stredných odborných škôl PZ, Akadémie PZ,
Ţelezničnej polície a príspevkových organizácií pôsobiacich v oblasti rekreačnej a zdravotnej starostlivosti.
Program je zameraný na oblasť zabezpečenia verejného poriadku a zvyšovania bezpečnosti občanov
so zámerom obmedzenia dopadu kriminality na občanov SR.
Finančné prostriedky programu boli na rok 2011 schválené v sume 699 947 743 € t. j. o 25 924 555 €
vyššie ako v roku 2010. Beţné výdavky boli v roku 2011 rozpísané v sume 669 047 743 € a kapitálové výdavky
v sume 30 900 000 €. V priebehu roka bol rozpočet upravený na základe rozpočtových opatrení na sumu
711 884 278 €, v tom beţné výdavky na 672 201 914 € a kapitálové výdavky na 39 682 364 €.
K 31. 12. 2011 boli celkové výdavky v rámci programu čerpané sumou 733 317 186 €, v tom rozpočtové
711 809 804 € (100 %) a mimorozpočtové prostriedky 21 507 382 €. Najvyššie čerpanie rozpočtových výdavkov
v rámci daného programu je v KR PZ (60,3 %) a v rozpočtovej organizácii Ministerstvo (36,8 %).
V rámci programu Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti sú rozpočtované výdavky na nasledovné
podprogramy:
Podprogram 06V01 – Riadiaca, metodická a kontrolná činnosť Prezídia Policajného zboru obsahuje
výdavky na zabezpečenie plnenia úloh Prezídia PZ na úseku riadenia a metodického usmerňovania sluţieb PZ
v riadiacej pôsobnosti prezidenta PZ. Upravený rozpočet 20 888 378 € bol plnený sumou 20 888 047 €
(100,0%).
V podprograme 06V02 – Boj s organizovaným zločinom a boj proti korupcii sa rozpočtujú výdavky pre
útvary Prezídia PZ (najmä pre Úrad boja proti organizovanej kriminalite PPZ a Úrad boja proti korupcii PPZ) so
zameraním na priamy výkon boja s jednotlivými formami organizovanej trestnej činnosti s cieľom rozkladať
zločinecké skupiny a objasňovať korupčné trestné činy. Výdavky tohto podprogramu boli z upraveného rozpočtu
38 084 126 € čerpané v sume 38 084 078 € ( 100,0%).
V podprograme 06V03 – Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti
kriminalite sa rozpočtujú výdavky pre KR PZ, ktoré plnia úlohy v oblasti zabezpečenia verejného poriadku
a zvyšovania bezpečnosti občanov so zámerom obmedzenia dopadu kriminality na občanov SR. Upravený

rozpočet 409 961 019 € bol čerpaný sumou 409 916 483 € (100,0 %), čo predstavuje z celkového čerpania
hodnoteného programu 57,6 %. V porovnaní so skutočnosťou roku 2010 došlo k niţšiemu čerpaniu celkových
rozpočtových výdavkov (o 4 087 733 €),

a to najmä v kategóriách 710 – obstaranie kapitálových aktív

(o 5 264 715 €) a v kategórii 630 – tovary a sluţby o 3 684 672 €. V kategórii 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania došlo k medziročnému nárastu o 16 358 067 € a počtu zamestnancov o 1 715 osôb,
a to najmä z dôvodu začlenenia ţelezničnej polície do organizačnej štruktúry KR PZ.
Podprogram 06V04 – Ochrana štátnej hranice je zameraný na zabezpečenie ochrany štátnej hranice SR
a cudzineckého reţimu a obsahuje výdavky na plnenie úloh sluţby hraničnej polície a sluţby cudzineckej polície
PZ. Súčasťou podprogramu sú rozpočtované výdavky aj na zabezpečenie činnosti útvaru policajného zaistenia
pre cudzincov v Medveďove (KR PZ Trnava), v Sečovciach (KR PZ Košice) a RHP Sobrance. Upravený rozpočet
vo výške 45 082 746 € bol čerpaný sumou 45 082 636 € (100,0 %).
V podprograme 06V05 – Centrálna podpora činnosti Policajného zboru sa rozpočtujú výdavky na centrálne
zabezpečované a hradené výdavky, ktoré majú prierezový celorezortný charakter. Ide najmä o výdavky na nákup
jednotného výstroja a jednotnej výzbroje pre príslušníkov PZ, na výstavbu rádiokomunikačnej siete štátnej správy
SITNO, na informatiku a telekomunikácie, na nákup automobilovej techniky a na zabezpečenie výkonu
kriminalisticko-expertíznej činnosti, na zabezpečenie tabuliek s evidenčným číslom a osobné doklady Európskeho
formátu. V rámci daného podprogramu boli zo strany MF SR výdavky na vydávania osobných dokladov
(06V0508) stanovené ako záväzné ukazovatele. Upravený rozpočet vo výške 112 508 419 € bol čerpaný sumou
112 498 597 € ( 100,0 % ).
Podprogram 06V0B – Azylová politika zahŕňa výdavky na zabezpečenie realizácie migračnej politiky
a azylovej procedúry v súlade so štandardami EÚ. Podstatnú časť vecných výdavkov predstavujú náklady na
prevádzku záchytných a pobytových táborov, ako aj zabezpečenie stravy, ošatenia a zdravotnej starostlivosti
migrantov v nich umiestnených. Za plnenie úloh azylovej politiky je zodpovedný Migračný úrad MV SR, ktorý ich
rozpočtovo zabezpečuje. Z upraveného rozpočtu 3 146 649 € sa vyčerpalo 3 146 184 € (100,0 %). V roku 2011
bolo evidovaných 491 ţiadateľov o udelenie azylu a 33 688 pobytových dní, ktoré strávili ţiadatelia v azylových
zariadeniach. Z uvedeného počtu splnilo predpoklady na udelenie azylu 14 ţiadateľov o azyl a 36 cudzincov,
ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. V porovnaní s rokom 2010, v ktorom bol počet ţiadateľov
o udelenie azylu 541, je to pokles o 50 ţiadateľov, t. j. o 9,2 %.
V rámci podprogramu 06V0D – Starostlivosť o ľudské zdroje sú rozpočtované výdavky na plnenie úloh
v oblasti zdravotnej, sociálnej a športovej starostlivosti, vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania. V rámci
daného podprogramu bol zo strany MF SR stanovený záväzný ukazovateľ na sociálne zabezpečenie, ktorého
cieľom je poskytovanie dávok výsluhového a dôchodkového zabezpečenia, prídavkov k dôchodkom
a výsluhových príspevkov (06V0D01). Plnenie úloh daného podprogramu je zabezpečované sekciou
personálnych a sociálnych činností rozpočtovej organizácie Ministerstvo, Akadémiou PZ, strednými odbornými
školami PZ a Strediskom štátnej športovej reprezentácie MV SR. Čerpanie upraveného rozpočtu v sume
25 176 133 € dosiahlo 25 173 435 € (100,0 % ).

Podprogram 06V0E – Projekty Európskej únie obsahuje prostriedky schválené projektmi EÚ, ktorými sa
zabezpečujú primerané podmienky prijímania a spravodlivého konania o udelenie azylu pre ţiadateľov, integráciu
osôb, ktoré získali na území SR niektorú z foriem medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území SR má
dlhodobý alebo stály charakter v súlade s uplatňovaním noriem Európskeho spoločenstva. Upravený rozpočet
931 472 € bol čerpaný sumou 931 472 € (100,0 % ).
V podprograme 06V0F – Ochrana a preprava určených osôb sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie
a výkon ochrany ústavných činiteľov a určených osôb v ich úradoch, na pracovných cestách, oficiálnych
návštevách, rokovaniach a účasti na kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach na území SR
a v zahraničí. Výdavky v danom podprograme sú rozpočtované v Úrade pre ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií MV SR a Leteckom útvare MV SR. Upravený rozpočet 19 653 526 € bol čerpaný sumou
19 653 522 € ( 100,0 % ).
Podprogram 06V0G – Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR obsahuje výdavky pre aktívnu realizáciu činnosti
ústredného orgánu štátnej správy, vrátane riadenia a usmerňovania v ekonomickej oblasti s cieľom zabezpečiť
úhrady obligatórnych výdavkov, beţnej prevádzky a činnosti jednotlivých organizačných zloţiek pri dodrţaní
zásad hospodárnosti a efektívnosti. Upravený rozpočet 36 451 810 € bol čerpaný sumou 36 435 350 €
(100,0 % ).
Podprogram 06V0H – Bezpečnosť dopravy obsahoval rozpočtové prostriedky na zabezpečenie úloh
v oblasti bezpečnosti cestujúcej verejnosti pre potreby ţelezničnej polície. Z dôvodu jej začlenenia k 1. 1. 2011
do rozpočtov KR PZ boli na základe delimitačných protokolov rozpočtové prostriedky presunuté do iných
podprogramov (06V03 a 06VOG) a ich čerpanie je v týchto aj vykázané.
Program 08C – VEREJNÁ SPRÁVA
V rámci uvedeného programu sa realizujú výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku archívnictva,
sekcie verejnej správy ako útvaru rozpočtovej organizácie Ministerstvo, ObÚ a volieb.
Na finančné zabezpečenie vecných úloh boli pre program schválené finančné prostriedky (beţné
výdavky) v sume 54 699 725 €, z toho účelové prostriedky na voľby 770 086 €. V priebehu roka bol rozpočet
celkových výdavkov zvýšený na 90 266 123 €. Z hľadiska rozsahu to boli najmä prostriedky určené na
financovanie výdavkov v súvislosti so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 v sume 5 717 908 €,
na náhradu škôd spôsobených povodňami podľa uznesení vlády SR č. 326/2011 v sume 1 604 182 € a uzn.
vlády č. 820/2011 v sume 1 764 622 € resp. výdavky na záchranné práce (uzn. vlády SR č. 518/2011
a 814/2011) v celkovej sume 1 605 591 €. Najväčšiu poloţku však predstavovali prostriedky z rozpočtového
opatrenia MF SR na úhradu záväzkov obvodných úradov vyplývajúcich zo súdnych sporov z minulých období
v sume 24 017 591 €.

Rozpočtované výdavky programu (kód zdroja 111, 1319, 131A) dosiahli k 31. 12. 2011

sumu

90 180 441 € ( 99,9 % upraveného rozpočtu), z toho beţné 89 913 020 € (99,9 %). Čerpanie výdavkov podľa
jednotlivých kategórií bolo vyrovnané, pričom tieto boli vynaloţené prakticky do úrovne upraveného rozpočtu.
Kapitálové výdavky dosiahli 267 421 € (100,0 %), z čoho prevaţnú časť predstavujú kapitálové
transfery (209 848 €) poskytnuté mestám a obciam v rámci náhrad za škody spôsobené povodňami.
Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív (kat. 710) dosiahli 57 573 €, a to najmä za úhradu prác na
rekonštrukcii a modernizácii objektu ObÚ Topoľčany (vrátane projektovej dokumentácie) v sume 18 180 €, za
technické zhodnotenie objektu archívu v Martine v sume 14 442 € a za nákup stanov pre potreby civilnej ochrany
v ObÚ Trenčín (9 584 €) a ObÚ Trnava v sume 6 339 €. V ObÚ Zvolen to boli výdavky v sume 5 500 € za
úhradu sistačných nákladov na rozostavanej stavbe administratívnej budovy v Detve.
Čerpanie rozpočtu v jednotlivých podprogramoch bolo nasledovné:
Podprogram 08C01 – Archívy zabezpečuje financovanie prevádzkových potrieb štátnych archívov na
Slovensku. V schválenom rozpočte tohto odvetvia došlo oproti rozpočtu roku 2010 k podstatnému zníţeniu
rozpočtovaných prostriedkov kategórie 630 – Tovary a sluţby, a to o 232 840 € (o 10,0 %). V priebehu roka sa
tento deficit vyrovnal vykonanými rozpočtovými opatreniami v sume 675 614 €, z toho v kat. 630 v sume
878 342 € pri zníţení rozpočtu v kat. 610 a 620. Napriek výraznému zlepšeniu podmienok realizácie rozpočtu sa
financovali len najnutnejšie prevádzkové potreby jednotlivých archívov.
Z vecného hľadiska sa v sledovanom období na tomto úseku realizovali úlohy digitalizácie archívnych
dokumentov v Slovenskom národnom archíve (v rámci medzinárodného projektu ICARus), Štátnom ústrednom
banskom archíve, Štátnom archíve v Levoči a Banskej Bystrici a pokračovalo sa aj v evidovaní a sprístupňovaní
archívnych fondov Slovenskej republiky verejnosti.
Upravený rozpočet výdavkov 7 375 560 € bol čerpaný sumou 7 371150 €, t. j. na 99,9 %.
Podprogram 08C02 – Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy obsahuje prostriedky na
financovanie niektorých prevádzkových výdavkov sekcie verejnej správy, údrţby štátnych hraníc, na príspevky
občianskym zdruţeniam, financovanie tvorby databázy vojnových hrobov a pod. Napriek úsporným opatreniam
prešli do roku 2011 záväzky z roku 2010 v sume 147 336 € za práce pri údrţbe slovensko - poľskej štátnej
hranice. Problém s údrţbou štátnych hraníc je závaţného a dlhodobého charakteru, preto z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte v roku 2011 sa museli niektoré dohodnuté práce zrušiť a presunúť do roku
2012. Upravený rozpočet výdavkov 3 521 041 € bol vyčerpaný v plnom rozsahu.
Podprogram 08C03 – Obvodné úrady zabezpečuje prostriedky predovšetkým na financovanie
prevádzky uvedených rozpočtových organizácií. Rozpočtované prostriedky tohto podprogramu 79 259 436 € boli
čerpané sumou 79 192 754 € (99,9 %), pričom k miernemu nedočerpaniu došlo vo všetkých ekonomických
kategóriách. V uvedenom podprograme došlo v priebehu roka k najvýraznejšiemu zvýšeniu pôvodne
schváleného rozpočtu, a to predovšetkým na úhradu záväzkov zo súdnych sporov, čo umoţnilo vyrovnať
záväzky ObÚ Košice a ObÚ Prešov. Napriek tomu prešli do roku 2012 neuhradené záväzky v kategórii 630 –
tovary a sluţby v sume 530 868 €.

V podprograme 08C05 – Voľby boli vyčlenené účelové prostriedky na financovanie prípravy
a realizácie nových volieb do orgánov samosprávy miest a obcí v sume 770 086 €. V nadväznosti na rozsah ich
konania došlo v závere roka k viazaniu nepouţitých prostriedkov na tento účel. Z upraveného rozpočtu v sume
110 086 € bolo vyčerpaných 95 495 € (86,7 %), z toho najmä v kategórii 640 – beţné transfery

v sume

36 679 € a 610 – Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania v sume 33 180 €.
Okrem rozpočtovaných výdavkov boli v programe 08C čerpané aj prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov (kód zdroja 72) v sume 710 038 €, najmä za stravovanie (692 612 €), v kóde zdroja 35 v sume
7 772 €, z toho za nákup výpočtovej techniky pre účely digitalizácie archívnych dokumentov v sume 4 295 € a za
zahraničné pracovné cesty zamestnancov odboru archívov sekcie verejnej správy v sume 3 196 €.
MEDZIREZORTNÉ PROGRAMY A PODPROGRAMY
Podprogram 05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
V rámci podprogramu boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie operatívneho
poskytovania časovo neohraničenej oficiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia v sume 65 000 €, a to na
beţné výdavky v kategórii tovary a sluţby.
Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 64 963 € (99,9 %), z toho najmä na
prepravné a nájom dopravných prostriedkov 45 311 €.

Finančné prostriedky boli pouţité na prevoz

humanitárnej pomoci do Japonska - Fukušima 1. a 2. etapa, Turecka a Pakistanu. Na nákup humanitárneho
materiálu sa na podpoloţke špeciálny materiál čerpala suma 18 179 € (ľahké malopriestorové stany NOVA,
fólie na balenie humanitárneho materiálu do zahraničia, kalové čerpadlá, nepremokavé plachty veľkých
rozmerov na zakrytie budov a iné).
V roku 2011 bola poskytnutá materiálna humanitárna pomoc 2 krajinám, z toho Japonsku dvakrát
(zemetrasenie, tsunami) v trhovej hodnote poskytnutého humanitárneho materiálu 144 720 €. Poskytnutý
humanitárny materiál uvedeným krajinám pozostával z liekov zo zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR
a materiálu pre núdzové ubytovanie a ošatenie zo zásob MV SR. Obdobne bola realizovaná aj humanitárna
pomoc pre Turecko na odstránenie dôsledkov zemetrasenia v trhovej hodnote vyvezeného materiálu v sume
85 090 €.
Slovenská republika v oblasti poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia dosahuje na
rôznych medzinárodných fórach pozitívne hodnotenie. Váţnym pretrvávajúcim problémom je však doplňovanie
zásob humanitárneho materiálu z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.
Podprogram 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Podprogram zabezpečuje vytvorenie podmienok pre činnosť rozpočtovej organizácie Ministerstvo,
obvodných úradov, útvarov PZ a ďalších zloţiek kapitoly

v čase krízových situácií. Na rok 2011 bol

schválený rozpočet beţných výdavkov v sume 52 016 € len v rámci beţných výdavkov (kategória 630 - tovary
a sluţby), ktorý predstavoval len 75% rozpočtu roku 2010 a predchádzajúceho roka, resp. 10% rozpočtu roka
2007, čím sa obmedzilo vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vyplývajúce zo zákona č. 179/2011 Z. z.

o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. V dôsledku nedostatku

finančných

prostriedkov bolo nutné prehodnotiť priority na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
Obmedzila sa príprava a školenia zamestnancov obvodných úradov a subjektov na úseku hospodárskej
mobilizácie, ako aj odborná príprava obcí na úseku hospodárskej mobilizácie, zrušila sa plánovaná obmena
zastaraného a na hranici funkčnosti prevádzkovaného informačného systému hospodárskej mobilizácie, zrušila
sa plánovaná mobilná internetizácia vstupu do jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
(JISHM/EPSIS). V roku 2011 boli finančné prostriedky čerpané sumou 51 792 € (99,6 %), najmä na aktualizáciu
softvéru v rozpočtovej organizácii Ministerstvo 16 412 €, školenia 15 682 € a nákup všeobecného materiálu
10 948 €. Prevaţná časť výdavkov bola realizovaná v ObÚ (29 820 €) a v SIZSCO (17 545 €).
Podprogram 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Schválený rozpočet beţných transferov podprogramu v sume 271 543 € bol v priebehu roka upravený
na 232 934 € a čerpaný v plnom rozsahu na zaplatenie príspevkov do medzinárodnej policajnej organizácie
INTERPOL v sume 184 150 € a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) v sume 48 783 €.
Podprogram 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR
V rámci podprogramu bol schválený rozpočet v sume 10 000 € na tovary a sluţby, ktorý nebol
v priebehu roka upravený. K 31. 12. 2011 boli prostriedky čerpané v sume 9 302 € ( 93,0 %) na zahraničné
pracovné cesty vyplývajúce zo záväzkov a aktivít SR v oblasti civilného núdzového plánovania v rámci NATO
v sume 6 735 € a špeciálny materiál 2 567 €.
Podprogram 0AS01 – MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Uznesením vlády SR č. 185/2008 z 26. marca 2008 „k Národnému programu pre ochranu a obranu
kritickej infraštruktúry v SR“ bolo podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra v úlohe B.4. uloţené vytvoriť
medzirezortný program na finančné zabezpečenie plnenia opatrení pre ochranu kritickej infraštruktúry. Schválený
limit na rok 2011 v sume 10 000 € bol čerpaný v sume 9 802 € (98,0 %). Finančné prostriedky boli pouţité
na zahraničné sluţobné cesty ( 8 458 €) súvisiace s medzinárodnými aktivitami Slovenskej republiky v oblasti
ochrany kritickej infraštruktúry a na nákup technického vybavenia, potrebného pre vybudovanie a prevádzku
kontaktného miesta, ktoré bude slúţiť pre styk s EÚ, ako aj s NATO – pracovná stanica Minerva.
Podprogram 0A908 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni
MF SR – MV SR
Schválený rozpočet v sume 17 300 000 € bol v sledovanom období upravený na 40 956 410 €, a to
zníţením rozpočtu kapitoly (kód 111) na sumu 6 576 405 € pri navýšení o 34 380 005 € z prostriedkov EÚ
a spolufinancovaním z rozpočtu SR (kód 11S a 13S). Upravený rozpočet bol čerpaný na 96,2 %.
V rámci beţných výdavkov kat. 630 – tovary a sluţby (3 698 195 €) to bola najmä úhrada výdavkov za
školenia a kurzy v sume 492 179 € pre zamestnancov Národného personalizačného centra v oblasti
informačného systému evidencie vozidiel, elektronickej identifikačnej karty a zamestnancov samoobsluţných

pracovísk (kioskov) na kontrolu elektronických osvedčení o evidencii vozidiel a biometrických pasov. Za
špeciálne sluţby súvisiace s údrţbou a prevádzkou informačného systému Register fyzických osôb sa uhradilo
79 865 €.
V rámci kapitálových výdavkov (37 258 215 €) sa uhradili výdavky za softvér v sume 19 447 282 €,
licencie 3 999 667 € a za výpočtovú techniku v sume 13 135 528 €. Stavebné úpravy a náhradný zdroj pre
Záloţné národné personalizačné centrum v Devínskej Novej Vsi si vyţiadali výdavky v sume 675 738 €.
Z hľadiska programovej štruktúry boli prostriedky čerpané na prvku 0A90801 – Elektronizácia sluţieb matriky
1 560 678 €, 0A90803 – Register fyzických osôb 9 174 954 €, na prvku 0A90805 – Elektronická identifikačná
karta v sume 16 600 685 €, na prvku 0A90806 - Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla
9 508 545 € a 0A90807 - Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne 4 111 548 €.
Podprogram 0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – Protidrogová politika
V uvedenom podprograme boli rozpočtované prostriedky v sume 5 200 €, ktoré za rok 2011 neboli
čerpané. Preventívne aktivity útvaru Prezídia PZ, zamerané na predchádzanie uţívaniu drog, realizované na
troch školách boli financované na ťarchu rozpočtu programu 06V.

1.3.4. Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EÚ
a) Výdavky na spoločné programy SR a EÚ zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu:
V sledovanom období v rámci štrukturálnych fondov MV SR boli v roku 2011 pouţité finančné
prostriedky v celkovej sume 39 388 860 €, z toho zo zdroja EÚ 30 149 109 €. Projekty boli realizované v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Výskum a vývoj.
b) Výdavky na spoločné programy SR a EÚ nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
1. Programy EÚ
V rámci komunitárnych programov MV SR v roku 2011 realizovalo projekty programov Európskej komisie,
a to:


Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti,



EU Culture Programme 2007 – 2013,



Tematický program zameraný na spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu,



Akcie Únie – Fond pre vonkajšie hranice,



Akcie Únie - Európsky fond pre utečencov,



Central Europe,



eContentplus – Digital Content – Information Communication Technologies Policy Support Program,



Podprogram Leonardo da Vinci Programu celoţivotného vzdelávania,



7. rámcový program.

Súčasne boli realizované projekty v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce SR, Rakúska,
Poľska, Českej republiky, Maďarska, ale aj Ukrajiny a Rumunska, ktoré vecne pokrývali najmä oblasť
záchranných sluţieb a bezpečnosti. V rámci jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce ministerstvo bolo
v sledovanom období zapojených do implementácie spolu 7 projektov.
V rámci vyššie uvedených všetkých programov EÚ boli v roku 2011 pouţité finančné prostriedky zo
zdrojov EÚ v celkovej sume 1 601 884 €.
2. Projekty všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
V roku 2011 výdavky na jednotlivé projekty fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov boli v celkovej sume 3 450 009 €, z toho z prostriedkov EÚ v sume 1 246 054 €, zdroje
spolufinancovania v sume 799 572 € a na predfinancovanie boli pouţité finančné prostriedky v celkovej sume
1 404 383 €, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 430 474 € a zo zdrojov jednotlivých fondov z predchádzajúcich
rokov v sume 973 909 €.
Na úhradu výdavkov technickej pomoci pre všetky orgány programu Solidarita boli pouţité finančné
prostriedky zo zdroja EÚ v celkovej sume 301 368 €.
Projekty všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov boli implementované
a financované podľa jednotlivých fondov a programových rokov nasledovne:
Fond pre vonkajšie hranice (EBF)
V rámci EBF boli výdavky v roku 2011 v celkovej sume 730 753 €, z toho prostriedky EÚ v sume
188 048 EUR, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR 176 423 € a na predfinancovanie projektov boli pouţité
finančné prostriedky v sume 366 283 €, z toho zdroje fondu z predchádzajúcich rokov 173 306 €.
V súvislosti s financovaním národných projektov boli finančné prostriedky pouţité na nákup špeciálnej
techniky, zlepšenie výmeny informácií a komunikácie medzi colnou správou a príslušníkmi hraničnej
a cudzineckej polície a úpravu poţiadaviek v rámci národného komunikačného rozhrania Schengenského
informačného systému, na nákup technického vybavenia na zlepšenie komunikácie a skvalitnenie výkonu
ochrany vonkajšej hranice na medzinárodných letiskách, na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti
so zvýšením bezpečnosti a zrýchlením zásahu pri výkone dozoru na vonkajšej pozemnej hranici s Ukrajinou, na
aktualizáciu komunikačného rozhrania NSIS II a na nákup technického vybavenia národnej ústredne SIRENE
a spoločných kontaktných pracovísk. Individuálny projekt bol zameraný na jazykové vzdelávanie príslušníkov
hraničnej a cudzineckej polície PZ.
Európsky fond pre návrat (RF)
V rámci RF boli výdavky v roku 2011 v celkovej sume 1 119 846 €, z toho prostriedky EÚ predstavovali
sumu 512 078 €, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR 238 820 € a na predfinancovanie projektov boli pouţité

finančné prostriedky v sume 368 948 €, z toho zdroje fondu z predchádzajúcich rokov v sume 253 428 € a zo
zdrojov štátneho rozpočtu v sume 115 519 €.
V rámci individuálnych projektov boli finančné prostriedky pouţité na preddavkové platby pre neziskové
organizácie prevaţne na zabezpečenie primeranej starostlivosti a primeranej podmienky pre štátnych
príslušníkov tretích krajín počas ich umiestnenia v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov, zvýšenie úrovne
jazykových vedomostí a zručností v anglickom jazyku príslušníkov ÚHCP, ktoré prispejú k skvalitneniu procesu
prípravy a realizácie nútených návratov príslušníkov tretích krajín a komplexnú starostlivosť o štátnych
príslušníkov tretích krajín formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných sluţieb v útvare
policajného zaistenia cudzincov v Medveďove.
V súvislosti s financovaním národného projektu boli finančné prostriedky pouţité na zabezpečenie
prevozu migrantov v prípade realizácie vyhostenia, na zabezpečenie stravy počas prípravy a realizácie
návratovej operácie, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských sluţieb, ako aj poskytnutie zdravotnej
starostlivosti.
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF)
V rámci Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín dosiahli výdavky v roku
2011 sumu 398 790 €, z toho prostriedky EÚ 154 123 €, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR 90 061 €
a na predfinancovanie projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 154 605 €, z toho 146 431 € zo zdrojov
EIF z predchádzajúcich rokov, 3 933 € zo zdrojov EIF z programového roku 2009 a 4 242 € zo zdrojov ŠR.
Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu preddavkových platieb konečným príjemcom individuálnych
projektov so zameraním na budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov, na podporu
vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby ţivota v hosťujúcej spoločnosti a výskumu v oblasti integračnej
politiky, ďalej na podporu komparatívneho výskumu v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom,
kultúrnemu a spoločenskému ţivotu zahŕňajúc skúsenosti a riešenia iných členských štátov prostredníctvom
pilotných projektov.
Európsky fond pre utečencov (ERF)
V rámci ERF boli výdavky v roku 2011 v celkovej sume 1 200 621 €, z toho prostriedky EÚ predstavovali
391 805 €, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR sumu 294 268 € a na predfinancovanie projektov boli pouţité
prostriedky v sume 514 548 €, z toho 396 811 € zo zdrojov ERF z predchádzajúcich rokov a zo zdrojov ŠR
117 736 €.
Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu preddavkových platieb konečným príjemcom individuálnych
projektov zameraných prevaţne na zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre ţiadateľov o azyl a prispenie
k humanizácii prostredia azylových zariadení na strednom a východnom Slovensku, zlepšenie starostlivosti
ţiadateľov o azyl v zariadení Migračného úradu MV SR a ÚHCP formou poskytovania základných sluţieb a na
poskytnutie komplexnej právnej pomoci ţiadateľom o azyl vo všetkých štádiách azylového konania na celom
území SR.

V rámci národného projektu boli finančné prostriedky pouţité na úhradu výdavkov spojených s
humanitárnym transferom utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou cez územie SR.
c) Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv
uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
V roku 2011 MV SR začalo implementovať národný projekt v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce. Vzhľadom na to, ţe v roku 2011 boli realizované verejné obstarávania a v prípade projektovej
dokumentácie územné a stavebné konanie, finančné prostriedky neboli čerpané.

1.4. V ý s l e d o k r o z p o č t o v é h o h o s p o d á r e n i a k a p i t o l y
(v €)
1

Schválený
Rozpočet
2
66 463 665

Upravený
Rozpočet
3
55 654 911

Skutočnosť
4
84 565 702

Príjmy spolu:
Z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu:
860 606 801 936 991 182 965 054 987
z toho:
kryté prostriedkami z EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
- 794 143 136 - 881 336 271 - 880 489 285
z toho:
z prostriedkov EÚ
Z tabuľkového prehľadu je zrejmé zlepšenie schodku hospodárenia, ovplyvneného prekročením
celkových príjmov kapitoly pri miernom nedočerpaní rozpočtovaných výdavkov.
1.5. Finančné operácie
V rozpočtových finančných výkazoch organizácie účtovali o príjmových a výdavkových finančných
operáciách iba na beţných účtoch mimorozpočtového hospodárenia.
1.5.1 Príjmové finančné operácie
Z výkazu FIN 1-04 Rekapitulácia finančných operácií a pohybov na mimorozpočtových účtoch RO Príjmy vyplýva, ţe rozpočtové organizácie účtovali v ekonomickej klasifikácii v kategórii 400 – Príjmy z transakcií
s finančnými aktívami a finančnými pasívami v sume 89 183 215 €. Najviac, 96,4 % finančných prostriedkov sa
zaúčtovalo na poloţke 450 - Príjmy z ostatných finančných operácií v sume 86 007 517 €. V zmysle usmernenia
MF SR organizácie účtovali o prevode finančných prostriedkov k 1. 1. 2011 na poloţku 453 – Zostatok
prostriedkov z predchádzajúcich rokov podľa bankových účtov a dodrţali kontinuitu účtovného obdobia.
Finančné prostriedky v sume 3 175 698 € tvorili splátky pôţičiek zamestnancov poskytnutých zo
sociálneho fondu účtovaných na poloţke ekonomickej klasifikácie 411005 – Od fyzickej osoby. Tieto príjmy sú

na bankovom účte sociálneho fondu a sú od zamestnancov, ktorým boli vyplatené finančné návratné výpomoci
zo sociálneho fondu.
1.5.2. Výdavkové finančné operácie
Na základe údajov z výkazu FIN 1-04 Rekapitulácia finančných operácií a pohybov na
mimorozpočtových účtoch RO – Výdavky moţno konštatovať, ţe organizácie účtovali v kategórii 800 – Výdavky
z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v sume 3 465 186 €. Celkový objem výdavkov
predstavoval poskytnuté návratné finančné výpomoci jednotlivcom zo sociálneho fondu, zaúčtované na poloţke
ekonomickej klasifikácie 812001.
1.6 Z h o d n o t e n i e z a m e s t n a n o s t i
Pre rok 2011 bol v rozpočte kapitoly schválený celkový počet 36 446 zamestnancov rozpočtových
organizácií, z toho 23 039 policajtov, 4 286 hasičov, 128 príslušníkov HZS, 4 059 zamestnancov v štátnej sluţbe
a 4 934 ostatných zamestnancov. Uznesením vlády SR č. 667/2010 bol kapitole zníţený limit platových
prostriedkov zamestnancov o 10 %, príslušníkov PZ o 5,77 % a príslušníkov HaZZ a HZS o 5 %. MV SR
z dôvodu dodrţania limitu platových prostriedkov pristúpilo k úsporným opatreniam, na základe ktorých zníţilo
počet občianskych zamestnancov celkom o 1 256 miest, z toho 903 miest k 31. 12. 2010 a zvyšných 353 miest
k 1. 6. 2011. Úprava počtu zamestnancov bola vykonaná aj v súvislosti s transformáciou príspevkovej
organizácie Tlačiareň MV SR na nový organizačný útvar rozpočtovej organizácie, na základe ktorej bol zvýšený
počet zamestnancov o 14 osôb a delimitáciou 8 miest príslušníkov PZ z Kancelárie Národnej rady SR v súvislosti
so zabezpečovaním autodopravy podpredsedov Národnej rady SR. V dôsledku uvedených úprav sa upravený
rozpočet priemerného počtu zamestnancov zníţil na 36 254 osôb, z toho 23 042 policajtov, 4 286 hasičov, 128
príslušníkov HZS, 4 067 zamestnancov v štátnej sluţbe a 4 731 ostatných zamestnancov.
Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2011 dosiahol počet 34 128 zamestnancov, čo je
v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 menej o 1 884 zamestnancov, a v porovnaní s upraveným rozpočtom
roku 2011 menej o 2 126 zamestnancov, z toho menej o 1 444 policajtov, o 200 hasičov, o 2 príslušníkov HZS,
o 101 zamestnancov v štátnej sluţbe a o 379 ostatných zamestnancov.
Neplnenie počtu zamestnancov v roku 2011 v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2011 bolo najmä
z dôvodu zníţeného limitu platových prostriedkov zamestnancov, určeného zo strany MF SR na rok 2011.
V nadväznosti na uvedené sa v rámci zniţovania počtov civilných zamestnancov MV SR neobsadzovali nielen
voľné funkčné miesta, ale súčasne sa reálne ukončoval aj pracovný, resp. štátnozamestnanecký pomer.
Rozpisovým listom MF SR bol ako záväzný ukazovateľ stanovený aj počet zamestnancov aparátu
ústredného orgánu v počte 1 358, ktorý bol v priebehu roka upravený na 1 463. Počet zamestnancov aparátu bol
zvýšený v nadväznosti na vykonané rozpočtové opatrenia a personálne rozkazy ministra vnútra SR z roku 2010,
ktoré neboli zohľadnené v rozpise štátneho rozpočtu na rok 2011. Skutočnosť k 31. 12. 2011 dosiahla 1 343
zamestnancov, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 120, z toho menej o 9 hasičov, o 28 štátnych
zamestnancov a o 83 zamestnancov vo verejnom záujme.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol
1.7.1. Výsledky interných a externých kontrol
Výsledky interných kontrol
Odbor ekonomickej a finančnej kontroly úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby MV SR
v roku 2011 vykonal 122 následných finančných kontrol, z čoho 66 kontrol bolo ukončených záznamom, 56
kontrol bolo ukončených správou. Do konca roku 2011 neboli ukončené štyri kontroly, ktoré boli zahájené v roku
2011.
Skontrolované boli prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej sume 37 627 456,65 €.
Vykonanými kontrolami bolo na útvaroch v pôsobnosti MV SR zistených 388 porušení osobitných
predpisov. Porušené boli nasledovné predpisy:
-

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“),

-

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len zákon č. 431/2002 Z. z.“),

-

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),

-

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“),

-

Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“),

-

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 25/2006 Z. z.“),

-

Zákon č. 283/2004 o cestovných náhradách (ďalej len „zákon č. 283/2004 Z. z.“),

-

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície (ďalej len
„zákon č. 73/1998 Z. z.“),

-

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „zákon č. 315/2001 Z. z.“),

-

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“),

-

Zákon č. 152/2004 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/2004 Z. z.“),

-

Zákon č. 595/1995 o dani z príjmov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) ,

-

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „zákon č. 40/1964 Zb.“),

-

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2008 Z. z.“).

V pätnástich prípadoch bolo zistené porušenie finančnej disciplíny vo výške 158 151,01 € s následným
odvodom verejných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Porušenie finančnej disciplíny bez odvodu verejných
prostriedkov do štátneho rozpočtu bolo zistené v tridsiatich troch prípadoch.
V ôsmich kontrolách bolo v súlade s § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. podozrenie z trestnej
činnosti zaslané orgánom činným v trestnom konaní.

Výsledky externých kontrol
Úrad vlády SR
Subjekt kontroly: organizačný odbor Obvodného úradu Košice – okolie,
Predmet kontroly: dodrţiavanie predpisov upravujúcich vybavovanie petícií a sťaţností,
Výsledok: záznam – nedostatky neboli zistené.
Národný bezpečnostný úrad
1.
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach,
Predmet kontroly: dodrţiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
Výsledok: Protokol – nedostatky boli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV,
Predmet kontroly: dodrţiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok,
Výsledok: záznam č. p: 5588/2011/OK-016 zo dňa 21. 11. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Ministerstvo financií SR
Subjekt kontroly: Odbor zahraničnej pomoci MV SR,
Predmet kontroly: overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly,
Výsledok: správa z vládneho auditu č. A 348 zo dňa 17. 3. 2011 – nedostatky boli zistené – porušenie zákona
č. 25/2006 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z.
Ministerstvo obrany SR, sekcia kontroly – inšpekcia ministra obrany
1.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: kontrola plnenia úloh na úseku obrany štátu,
Výsledok: záznam č. p: SEKO-IMO-OdKal-25-3/2011-K zo dňa 7.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Spišská Nová Ves,
Predmet kontroly: kontrola plnenia úloh na úseku obrany štátu,
Výsledok: nedostatky neboli zistené
Správa finančnej kontroly Košice
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove,
Predmet kontroly: overovanie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených
osobitnými predpismi za roky 2007-2009,
Výsledok: správa z vládneho auditu č.: 4-1/2285-704/2011/ZP-01/29 zo dňa 6.6.2011 – nedostatky boli zistené –
porušenie zákona č. 283/2002 Z. z., 431/2002 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej
pokladnici, zákon č. 152/1994 Z. z.
Správa finančnej kontroly Zvolen
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Trenčín,

Predmet kontroly: overenie a hodnotenie postupov pri nakladaní s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993
Z. z. za roky 2008 - 2011,
Výsledok: správa z vládneho auditu, nedostatky boli zistené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Malacky,
Predmet kontroly: zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe,
Výsledok: správa zo dňa 12. 8. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Nitra,
Predmet kontroly: zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe,
Výsledok: záznam č. p: 2011/027561 zo dňa 5. 4. 2011 – nedostatky neboli zistené
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1.
Subjekt kontroly: osobný úrad Obvodného úradu Košice – okolie,
Predmet kontroly: dodrţiavanie povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti,
Výsledok: záznam č. p: 370/2011 zo dňa 3. 11. 2011 – nedostatky neboli zistené.
2.
Subjekt: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Predmet kontroly: dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami poskytnutými podľa § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti,
Výsledok: záznam č. p: 347/2011 zo dňa 6. 10. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Banská Bystrica,
Predmet kontroly: vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy,
Výsledok: záznam č. p: C/2011/00706 zo dňa 1. 8. 2011– nedostatky neboli zistené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Humenné,
Predmet kontroly: vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy,
Výsledok: záznam č. p: 41/2011 zo dňa 28. 3. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici,
Predmet kontroly: vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy,
Výsledok: záznam č. p: B/2011/029869 zo dňa 12. 5. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Daňový úrad Bratislava I
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,
Predmet kontroly: správnosť a včasnosť vyberania a platenia správnych poplatkov,
Výsledok: záznam č. p: 600/232/32717/11/Mei zo dňa 13. 6. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Daňový úrad Banská Bystrica
Subjekt kontroly: Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly,
Predmet kontroly: kontrola dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,

Výsledok: protokol č. p: 851/330/62245/2011/Faš zo dňa 25. 7. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Daňový úrad Dolný Kubín
Subjekt kontroly: Štátny archív v Bytči pobočka Dolný Kubín,
Predmet kontroly: kontrola správnosti a včasnosti vyberania a platenia správnych poplatkov,
Výsledok: záznam č. p: 657/230/51870/11/Pec zo dňa 14. 11. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Daňový úrad Košice I
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach,
Predmet kontroly: kontrola správnosti a včasnosti vyberania a platenia správnych poplatkov,
Výsledok: záznam č. p: 695/231/67576/2011/Much zo dňa 28. 7. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Obvodný úrad Bratislava
1) Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,
Predmet kontroly: skladovanie materiálu civilnej ochrany,
Výsledok: záznam č. p: ObU-BA-CO1-2011/06561/50-2 zo dňa 25. 10. 2011 – nedostatky neboli zistené.
2) Subjekt kontroly: Obvodný úrad Malacky,
Predmet kontroly: stav civilného núdzového plánovania,
Výsledok: záznam č. p: ObU-BA-CO3-2011/08037-28 zo dňa 22. 7. 2011 – nedostatky neboli zistené.
Obvodný úrad Košice
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Košice – okolie,
Predmet kontroly: plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a ďalších
právnych noriem, vykonávacích vyhlášok a súvisiacich vyhlášok k tomuto zákonu, zákona č. 319/2002 Z. z.
o obrane Slovenskej republiky, zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
Výsledok: záznam č. p: A/2011/00009 zo dňa 29.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Subjekt kontroly: IVeS Košice,
Predmet kontroly: skladovanie potravín, spracúvaných surovín a pokrmov,
Výsledok: zápisnica zo dňa 31.1.2011 – nedostatky neboli zistené.
2.
Subjekt kontroly: IVeS Košice,
Predmet kontroly: zistenie pôvodu zeleniny a podmienky manipulácie so zeleninou,
Výsledok: zápisnica zo dňa 9.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
3.
Subjekt kontroly: IVeS Košice,
Predmet kontroly: skladovanie surovín, potravín a pokrmov, kontrola zariadenia spoločného stravovania,
vnútorného vybavenia, dokladov,
Výsledok: zápisnica zo dňa 16.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
4.
Subjekt kontroly: IVeS Košice,
Predmet kontroly: stravovacia prevádzka v objekte IVeS, Štúrova 12 Košice,
Výsledok: zápisnica zo dňa 2.8.2011 – nedostatky neboli zistené.
5.
Subjekt kontroly: IVeS Košice,

Predmet kontroly: cielená kontrola na odstránenie zistených nedostatkov,
Výsledok: zápisnica zo dňa 3.8.2011 – nedostatky neboli zistené.
6.
Subjekt kontroly: IVeS Košice,
Predmet kontroly: kontrola dokumentácie, kontrola ostatných dokladov, skladovania surovín, potravín a pokrmov,
odber vzoriek, kontrola dodrţiavania zákazu fajčenia,
Výsledok: zápisnica zo dňa 17.8.2011 –nedostatky neboli zistené.
Krajská prokuratúra Trnava
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave,
Predmet kontroly: spôsob a správnosť vybavovania sťaţností a oznámení na príslušníkov Policajného zboru,
Výsledok: zápisnica č. p: 2 Kn 400/11-3 zo dňa 18.8.2011 – nedostatky boli zistené..
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
1.
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici,
Predmet kontroly: previerka zachovávania zákonnosti v postupe a rozhodovaní KR PZ podľa zákona č. 473/2005
Z. z. o poskytovaní sluţieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
Výsledok: Protokol o vykonaní previerky č. p.: Kd 182/11 – nedostatky boli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OR PZ Ţiar nad Hronom,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 3 Kn 1/11-1 zo dňa 17.10.2011 – nedostatky neboli zistené.
Krajská prokuratúra Ţilina
Subjekt kontroly: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ţiline,
Predmet kontroly: zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Kd 118/11-3 zo dňa 30.5.2011 – nedostatky boli zistené – porušenie
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Okresná prokuratúra Námestovo
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 50/2011-3 zo dňa 26.5.2011 – nedostatky boli zistené – porušenie
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 81/11-3 zo dňa 30.5.2011 – nedostatky boli zistené – porušenie
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch.

Okresná prokuratúra Ţilina
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ţiline,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 79/11-5 zo dňa 26.5.2011 – nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 44/2011-3 zo dňa 30.5.2011- nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Čadca
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 93/11-2 zo dňa 21.6.2011 - nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Ruţomberok
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi,
Výsledok: upozornenie prokurátora č. p.: Pd 26/11-3 zo dňa 2.5.2011 - nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra v Martine
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Martin,
Predmet kontroly: previerka zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poţiarmi,
Výsledok: protokol č. p.: 27/11-5 zo dňa 24.5.2011 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica
1.
Subjekt kontroly: OO PZ Banská Bystrica - východ,
Predmet kontroly: zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní v konaní o priestupkoch,
Výsledok: Protokol z previerky č. p.: 1 Pd 113/11-5 zo dňa 25.10.2011 – nedostatky boli zistené.
2.
Subjekt kontroly: OO PZ Banská Bystrica – západ,
Predmet kontroly: zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní v konaní o priestupkoch,
Výsledok: Upozornenie prokurátora č. p.: Pd 185/11-3 zo dňa 15.11.2011 – nedostatky boli zistené.
3.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenská Ľupča,
Predmet kontroly: zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní v konaní o priestupkoch,
Výsledok: Protokol z previerky č. p.: Pd 197/11-5 zo dňa 19.12.2011 – nedostatky boli zistené.

4.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Banská Bystrica,
Predmet kontroly: zachovávanie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní o priestupkoch,
Výsledok: zápisnica č. p: Pd 26/11-5 zo dňa 28.3.2011 – nedostatky neboli zistené,
5.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Banská Bystrica,
Predmet kontroly: zachovávanie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 372/190 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnení,
Výsledok: zápisnica č. p: Pd 27/11-5 zo dňa 28.3.2011 – nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Brezno
1.
Subjekt kontroly: ODI Brezno,
Predmet kontroly: preskúmanie dôvodnosti a rozhodovania na úseku priestupkov,
Výsledok: Upozornenie prokurátora č. p.: Pd 16/11-3 zo dňa 31.3.2011 – nedostatky boli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno, OO PZ Podbrezová,
Predmet kontroly: preskúmanie dôvodnosti a rozhodovania na úseku priestupkov,
Výsledok: Protokol č. p.: Pd 7/11-4 zo dňa 30.3.2011 – nedostatky neboli zistené.
3.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: Protokol zo dňa 23.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
4.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: zápisnica zo dňa 14.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
5.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Brezno,
Predmet kontroly: preskúmanie dôvodnosti a zákonnosti postupu policajtov v trestných veciach, v ktorých bolo
prípravné konanie skončené odovzdaním veci na prejednanie priestupku podľa Trestného poriadku resp.
postúpené na prejednanie priestupku,
Výsledok: Záznam z previerky zo dňa 19.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
6.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Brezno,
Predmet kontroly: preskúmanie dôvodnosti a zákonnosti postupu policajtov v trestných veciach, v ktorých bolo
prípravné konanie skončené odovzdaním veci na prejednanie priestupku podľa Trestného poriadku resp.
postúpené na prejednanie priestupku,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 1 Pn 238/11-1 zo dňa 15.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
7.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OO PZ Podbrezová,
Výsledok: Protokol z previerky č. p.: 1 Pn 127/11-6 zo dňa 30.9.2011 – nedostatky boli zistené.
8.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Pohorelá,

Predmet kontroly: previerka,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 1 Pn 238/11-5 zo dňa 19.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Ţiar nad Hronom
1.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OO PZ Ţiar nad Hronom,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 3 Pn 1/11-1 zo dňa 31.3.2011 – nedostatky neboli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OO PZ Ţiar nad Hronom,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 3 Pn 1/11-2 zo dňa 17.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
3.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OO PZ Ţiar nad Hronom,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 3 Pn 1/11-3 zo dňa 20.9.2011 – nedostatky neboli zistené.
4.
Subjekt kontroly: Obvodné oddelenie Policajného zboru Ţiar nad Hronom,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia na OO PZ Ţiar nad Hronom,
Výsledok: Záznam z previerky č. p.: 3 Pn 1/11-4 zo dňa 12.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Malacky
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Malacky,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí v konaní o priestupkoch vo veciach ukončených
rozhodnutím o zastavení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky č. p.: Pd 67/11-4 zo dňa 15.11.2011 – nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda
1) Subjekt kontroly: OR PZ Dunajská Streda,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky zo dňa 7.7.2011 – nedostatky neboli zistené.
2) Subjekt kontroly: OR PZ Dunajská Streda,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky zo dňa 7.10.2011 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Galanta
1) Subjekt kontroly: OR PZ Galanta,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky zo dňa 29.9.2011 – nedostatky neboli zistené.
2) Subjekt kontroly: OR PZ Galanta,
Predmet kontroly: previerka ciel policajného zaistenia,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky zo dňa 8.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
3) Subjekt kontroly: Obvodný úrad Galanta,

Predmet kontroly: dodrţanie vybraných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky č. p: 13/11-6 zo dňa 25.3.2011 – upozornenie prokurátora - nedostatky
boli zistené.
Okresná prokuratúra Senica
1.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci,
Predmet kontroly: preverenie stavu a zákonnosti v celách policajného zaistenia,
Výsledok: zápisnica č. p: 3 Pn 1/10-43 zo dňa 6.9.2011 – nedostatky neboli zistené.
2.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci,
Predmet kontroly: preverenie stavu a zákonnosti v celách policajného zaistenia,
Výsledok: zápisnica č. p: 3 Pn 1/10-47 zo dňa 6.12.2011 – nedostatky neboli zistené.
3.
Subjekt kontroly: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici,
Predmet kontroly: preverenie stavu a zákonnosti v celách policajného zaistenia,
Výsledok: zápisnica zo dňa 8.3.2011 – nedostatky neboli zistené.
4.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Senica,
Predmet kontroly: dodrţiavanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám,
Výsledok: protokol o vykonaní previerky č. p: Pd 45/11-5 zo dňa 23.5.1011 – upozornenie prokurátora nedostatky boli zistené
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ŢP Banská Bystrica
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Trebišov,
Predmet kontroly: dodrţiavanie zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromaţďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o ţivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Výsledok: záznam č. p.: 46/061/11/ZI-Z zo dňa 2.11.2011 – nedostatky neboli zistené.
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Bratislava,
Predmet kontroly: dodrţiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov,
Výsledok: záznam č. p.: 2/2011/15/Bč zo dňa 14.6.2011– nedostatky neboli zistené.
Sociálna poisťovňa
1.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Roţňava,
Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného a plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení,
Výsledok: protokol č. p: 700-3710005411-AG02/11 – nedostatky boli zistené - porušenie ustanovení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
2.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Roţňava,

Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného a plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení,
Výsledok: protokol č. p: 700-3710005211-AG02/11 – nedostatky boli zistené - porušenie ustanovení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
3.
Subjekt kontroly: Obvodný úrad Roţňava,
Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného a plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení,,
Výsledok: protokol č. p: 700-3710005111-AG02/11 – nedostatky boli zistené - porušenie ustanovení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Prešovský samosprávny kraj
Subjekt kontroly: Horská záchranná sluţba,
Predmet kontroly: kontrola projektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému
horskej záchrany – prvá časť“ (číslo projektu PL-SK/PO/IPP/I/061),
Výsledok: správa zo dňa 24.6.2011 – nedostatky neboli zistené.
1.7.2. Zhodnotenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v hospodárení
s rozpočtovými prostriedkami
Na nápravu nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách následnou finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku boli prijaté viaceré opatrenia napr.: na základe správy o výsledku následnej
finančnej kontroly s obsahom a závermi kontroly oboznámiť všetkých riadiacich pracovníkov, určiť osoby
zodpovedné za zistené nedostatky, preškoliť všetkých zodpovedných zamestnancov zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, prísne dodrţiavať lehoty plynúce z jednotlivých ustanovení zákona, v osobitnom ponukovom
konaní za účelom prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu postupovať podľa zákona o správe majetku
štátu, dôsledne vykonávať kontroly správnosti fakturovaných výkonov, nezrovnalosti riešiť vrátením faktúr
a vystavením nových faktúr, pri účtovaní operácií súvisiacich s nakladaním majetku štátu konzultovať prípadné
pochybnosti s príslušným útvarom MV SR, prijať novoobjavený majetok do evidencie majetku a naloţiť s ním
podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, vypracovať nový obeh účtovných dokladov a preškoliť
pracovníkov s novým obehom účtovných dokladov, zabezpečiť cenník CENEKON, poţiadať ŠKP Policajná škola
Košice o úhradu škody, poţiadať obchodnú spoločnosť Líder Centrum Stavebníctva, s.r.o. Košice o zaplatenie
neoprávneného majetkového prospechu a v prípade nezaplatenia vymáhať súdnou cestou, zaviesť systém na
odbornú starostlivosť vymáhania pohľadávok, vypracovať smernicu v súlade s IS SAP, o neproduktívnom
výdavku spracovať zápis do knihy škôd, preškoliť zodpovedného vedúceho za riadenie a organizáciu dopravy
z príslušných ustanovení zákona a interných noriem u ktorých došlo k porušeniu, vypracovať vnútornú smernicu
o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, potvrdzovať prevzatie stravných lístkov podpisom kaţdého
zamestnanca na výkaze predaných stravných lístkov, tovar predávať len prostredníctvom registračnej
pokladnice, určiť komisiu na spracovávanie a schvaľovanie dohôd mimo pracovného pomeru, vrátane finančnej
kontroly uzavretých dohôd, zrušiť zmluvu o spolupráci a rokovať s dodávateľom s cieľom jej zrušenia a vrátenia
finančných prostriedkov.

1.7.3. Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a prijaté opatrenia k nim
Najvyšším kontrolným úradom SR boli vykonané v roku 2011 kontroly hospodárenia s nasledovným
zameraním:
1) s automobilovou technikou PZ. Účelom kontroly bolo preveriť dodrţiavanie hospodárnosti a efektívnosti
vynakladania verejných prostriedkov na obstarávanie a prevádzku automobilovej techniky PZ
a dodrţiavanie zásad hospodárnosti a efektívnosti pri správe majetku štátu. Kontrola bola vykonaná
v rozpočtovej organizácii Ministerstvo a v KR PZ v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici,
Ţiline, Košiciach a Prešove za obdobie rokov 2009 a 2010. Z jednotlivých kontrol boli vypracované
protokoly o výsledku kontroly, s ktorými boli oboznámení štátny tajomník MV SR, generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR a riaditelia KR PZ. V septembri 2011 spracoval NKÚ správu o výsledku
kontrol hospodárenia, kde zhrnul výsledky všetkých kontrol. Poukazoval predovšetkým na
nedodrţiavanie normatívnych počtov sluţobných cestných vozidiel, ich vysoký vek a z toho vyplývajúce
fyzické i morálne opotrebenie, vykonanie verejného obstarávania v rozpore so zákonom, neexistujúcu
právnu úpravu v oblasti stanovenia výšky normy spotreby PHM, vyššiu nákladnosť opráv vozidiel pred
darovaním ako aj nedostatočnú kontrolu nakladania s vozidlami u obdarovaných subjektov.
Na jednotlivých kontrolovaných subjektoch boli nasledovné porušenia osobitných predpisov a interných
noriem:
A) MV SR:
-

Zákon č. 25/2006 Z. z. – porušenie základných povinností verejného obstarávateľa, nesprávne
stanovené súťaţné podklady,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. – nepreukázateľné údaje v knihách prevádzky,
- Nariadenie MV SR č. 68/2010 o pouţívaní sluţobných cestných vozidiel (ďalej len „ Nariadenie MV SR
č. 68/2010“),
- Nariadenie MV SR č. 14/2005 o prevádzke sluţobných cestných vozidiel (ďalej len „Nariadenie MV SR
č. 14/2005“),
- Nariadenie MV SR č. 18/2007 o jednotnom postupe štátnych rozpočtových organizácií a štátnych
príspevkových organizácií MV SR pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie sluţieb (ďalej len „Nariadenie MV SR
č. 18/2007“),
- Pokyn generálneho riaditeľa VS MV SR č. 9/2002 normy spotreby pohonných hmôt SCV... (ďalej len
„Pokyn GR VS MV SR č. 9/2002“),
- Pokyn generálneho riaditeľa SE MV SR č. 7/2006 o podmienkach prevádzky SCV...(ďalej len „Pokyn GR
VS MV SR č. 7/2006“),

- Pokyn generálneho riaditeľa VS MV SR č. 11/2000 o nehodách, hodnotení technického stavu...(ďalej len
„Pokyn GR VS MV SR č. 11/2000“).
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli MV SR prijaté nasledovné opatrenia:
- za účelom zosúladenia skutočného počtu skutočných sluţobných motorových

vozidiel so schváleným

počtom pre jednotlivé rozpočtové organizácie, vypracovať a schváliť návrhy na úpravy normatívu
motorových vozidiel KR PZ a Prezídia PZ podľa nariadenia MV SR č. 68/2010,
- na základe nálezu Najvyššieho kontrolného úradu SR písomne iniciovať u príslušného gestora (MF SR)
legislatívne upravenie základných a prevádzkových noriem spotreby motorových vozidiel všeobecne
záväznou právnou úpravou,
- vzhľadom na to, ţe spotreba pohonných hmôt nie je v súčasnosti legislatívne upravená, poţiadať
Automobilové opravovne MV SR, a.s. o rozšírenie činnosti a zabezpečenie akreditácie a autorizácie na
stanovenie spotreby pohonných hmôt,
- za účelom zníţenia výdavkov zo štátneho rozpočtu na nákup a čerpanie pohonných hmôt vydať
celorezortné usmernenie ohľadom čerpania pohonných hmôt, ktoré bude zohľadňovať výsledky analýzy
vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR,
- vydať celorezortné usmernenie ohľadom zabezpečovania opráv automobilovej techniky v rezortných
a mimorezortných opravovniach, s dôrazom na prednostné zabezpečovanie opráv v Automobilových
opravovniach MV SR a.s.,
- oboznámiť zodpovedné osoby so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu SR (nedostatky vo vedení
evidenčnej knihy nehôd) a preškoliť osoby zodpovedné za vedenie evidencie dopravných nehôd
z príslušných interných predpisov (spisový poriadok),
- dôsledne dodrţiavať ustanovenie § 35 zákona č. 25/2006 Z. z. pri stanovovaní kritérií na vyhodnotenie
ponúk,
- dodrţiavať ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zverejňovaní predbeţných oznámení
v rámci verejného obstarávania čo najskôr po začatí kalendárneho roka. Pri zverejňovaní predbeţných
oznámení úzko spolupracovať s príslušnými komoditnými centrami MV SR,
- dodrţiavať základné princípy verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek, predovšetkým princíp
hospodárnosti a rovnakého zaobchádzania (ustanovenie § 9 ods. 4 zákona), technickú špecifikáciu
zákazky stanovovať tak, aby sa vytvoril priestor pre účasť čo najväčšiemu okruhu záujemcov vo
verejnom obstarávaní (ustanovenie § 34 zákona). V aplikačnej praxi vyuţívať a riadiť sa metodickými
usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré popisujú jednotlivé prípady porušovania
základných princípov verejného obstarávania za účelom ich dodrţiavania a presadzovania v jednotlivých
verejných súťaţiach v budúcnosti,
- pri vyraďovaní motorových vozidiel, ktoré boli darované obciam na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy a činnosti obcí vypracovať darovaciu zmluvu, ktorá bude obsahovať ustanovenie
o povinnosti obdarovaného raz ročne po dobu troch rokov informovať darcu o spôsobe vyuţitia daru.

Vydať odborným útvarom automobilovej sluţby usmernenie, kto a akým spôsobom bude kontrolovať
plnenie tohto ustanovenia z darovacej zmluvy,
- pri riešení škodových prípadov dôsledne vyţadovať dodrţiavanie interných predpisov najmä v oblasti
vedenia evidencie a riešení škodových prípadov. Oboznámiť zodpovedné osoby so zisteniami
Najvyššieho kontrolného úradu SR,
- spolupracovať s odborným útvarom automobilovej sluţby MV SR pri zosúlaďovaní skutočného počtu
sluţobných motorových vozidiel so schváleným počtom vozidiel.
B) KR PZ v Banskej Bystrici:
- Nariadenie MV SR č. 68/2010,
- Nariadenie MV SR č. 14/2005,
- Nariadenie MV SR č. 18/2007,
- Pokyn generálneho riaditeľa VS MV SR č. 9/2002,
- Pokyn generálneho riaditeľa SE MV SR č. 7/2006.
Na základe kontrolných zistení NKÚ vydal pre KR PZ v Banskej Bystrici nasledovné odporúčania:
- Poţiadať nadriadený orgán o sprevádzkovanie softvérového programu modul „Doprava“ v rámci KR PZ
a tým zabezpečiť sledovanie nákladov na opravy a údrţby podľa jednotlivých typov SCV,
- Určiť podmienky pre obmenu automobilovej techniky v rámci KR PZ,
- Zabezpečiť doplnenie vyznačenia základných noriem spotreby do všetkých kmeňových listov,
- V prípade poskytnutia účelových finančných prostriedkov zabezpečiť zmluvné havarijné poistenie celej
automobilovej techniky KR PZ,
- Zvyšovať podiel čerpania PHM z vlastných čerpacích staníc,
- Prehlbovať organizačné opatrenia k zabezpečeniu neustáleho poklesu dopravných nehôd zavinených
zamestnancami KR PZ,
- Stanoviť v rámci KR PZ výbehové typy SCV, s ktorými KR PZ nebude uvaţovať v nasledujúcom období,
- Pri SCV, ktoré sú poskytnuté ako dary, upraviť podmienky v darovacej zmluve tak, aby nový vlastník
vyuţíval SCV na stanovený účel.
C) KR PZ v Trenčíne:
- Nariadenie MV SR č. 68/2010,
- Nariadenie MV SR č. 14/2005,
- Nariadenie MV SR č. 18/2007,
- Rozkaz riaditeľa KR PZ č. 39/2005,
- Rozkaz riaditeľa KR PZ č. 76/2010.
D) KR PZ v Prešove:
- zákon č. 523/2004 Z. z. – porušenie finančnej disciplíny vo výške 405 255,40 €,
- zákon č. 431/2002 Z. z. – nepreukázateľné doklady, účtovanie v rozpore s platnými postupmi účtovania,
nedostatočne vykonaná inventarizácia,
- Nariadenie MV SR č. 68/2010,

- Nariadenie MV SR č. 14/2005,
- Pokyn generálneho riaditeľa VS MV SR č. 11/2000,
- Rozkaz riaditeľa KR PZ č. 50/2005.
Na základe kontrolných zistení NKÚ vydal pre KR PZ v Prešove nasledovné odporúčania:
- Zabezpečiť spoľahlivosť údajov v účtovnej a operatívnej evidencii,
- Zabezpečiť školenie zamestnancov v oblasti vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov,
- V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť, aby sa neprevádzkovali osobné motorové vozidlá, u ktorých
nie je vzhľadom na fyzické a morálne opotrebenie zabezpečená hospodárnosť ich prevádzky,
- Zabezpečiť spoľahlivosť údajov v záznamoch knihy prevádzky dopravného prostriedku, týkajúcich sa
stavu počítadla km,
- Upraviť text znenia darovacích zmlúv tak, aby obdarovaní boli povinní písomne oznámiť KR PZ
v Prešove naloţenie s darovanými motorovými vozidlami,
- Preveriť dodrţanie účelu darovaných osobných motorových vozidiel u vybraných obdarovaných
subjektov,
- Dať podnet MV SR na úpravu interných predpisov.,
E) KR PZ v Nitre – neboli zistené nedostatky.
F) KR PZ v Trnave
-

Nariadenie MV SR č. 14/2005,

-

Nariadenie MV SR č. 18/2007,

-

Pokyn GR VS MV SR č. 9/2002.

G) KR PZ v Košiciach
-

Zákon č. 431/2002 Z. z. – nesprávne vykonávaná inventúra zostatkov PHM v nádrţiach

-

Nariadenie MV SR č. 14/2005.

Na základe kontrolných zistení NKÚ vydal pre KR PZ v Košiciach nasledovné odporúčania:
- Zapracovať do darovacích zmlúv ustanovenie, ktoré by obdarovanému obmedzilo moţnosť nakladania
s darovaným majetkom na primerané obdobie a moţnosť vykonať kontrolu.
H) KR PZ v Bratislave
- Zákon č. 25/2006 Z. z. – porušenie základných povinností verejného obstarávateľa,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. – nesprávne vykonávaná inventúra zostatkov PHM v nádrţiach,
- Nariadenie MV SR č. 68/2010.
I)

KR PZ v Ţiline
- Zákon č. 25/2006 Z. z. – nesprávne stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, oznámenie o neprijatí
súťaţnej ponuky neobsahovalo identifikáciu úspešného uchádzača,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. – nesprávne vykonávaná inventúra zostatkov PHM v nádrţiach,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. – nehospodárne pouţitie verejných prostriedkov,
- Zákon č. 278/1993 Z. z. – o prebytočnosti majetku nebolo rozhodnuté k dátumu ponuky,

- Nariadenie MV SR č. 18/2007.
2) Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2010 a spoľahlivosti údajov
v informačných systémoch. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so smernicou MF SR na
vypracovanie záverečných účtov a v stanovenom termíne bol predloţený na MF SR. Kontrolou plnenia
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou správnosti
zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2009 bolo zistené, ţe z celkových osem prijatých opatrení
bolo šesť opatrení splnených v stanovenom termíne a dve opatrenia boli splnené v náhradnom termíne.
Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:
-

Zákon č. 431/2002 Z. z. - nedostatočne vykonávaná inventarizácia,

-

Programové rozpočtovanie - Nesplnenie 10 cieľov zo stanovených 93,

-

Vyuţívanie informačného systému SAP – vyuţívanie väčšieho počtu licencií, ako bolo zakúpených,

-

Vedenie registra investícií – v niektorých prípadoch neboli aktualizované investičné akcie u RO
a PO v rámci rezortu MV SR.

3) Kontrolu vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky
EÚ na Migračnom úrade MV SR. Účelom kontroly bolo preveriť dodrţiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania finančných prostriedkov na
zabezpečenie procesov a postupov v rámci migračnej politiky v oblasti azylu a dodrţiavanie podmienok
pre poskytovanie a čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre
návrat, Fondu pre vonkajšie hranice a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín pri plnení cieľov spoločnej migračnej a a
4) zylovej politiky Európskej únie za obdobie rokov 2005 – 2011.
Nakoľko kontrolou boli zistené nedostatky, vypracovaný bol Protokol o výsledku kontroly.
Na odstránenie zistených nedostatkov boli Migračným úradom MV SR prijaté nasledovné opatrenia:
- upraviť tlačivo „Ţiadosť o vystavenie objednávky v IS SAP“ tak, aby spĺňalo všetky náleţitosti o vykonaní
predbeţnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.,
- vykonať osobitné ponukové konanie na Azylové zariadenie Migračného úradu MV SR vo Vlachoch
a čističku odpadových vôd v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. S víťazom ponukového
konania uzatvoriť zmluvu o prevode majetku štátu a následne vykonať protokolárne odovzdanie majetku
štátu novému správcovi,
- vykonať prieskum trhu na dolný areál Azylového zariadenia Migračného úradu MV SR v Brezovej pod
Bradlom na účel vytýčenia hranice pozemku a stanovenia všeobecnej hodnoty tohto majetku. Následne
realizovať postup v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. a odovzdať majetok novému správcovi,
- preveriť moţnosť získania finančných prostriedkov na investičnú akciu „Brezová pod Bradlom,
rekonštrukcia a modernizácia pobytového tábora“, s cieľom realizácie rekonštrukcie horného areálu
tohto objektu v súlade s platným stavebným povolením,
- v procese prípravy a realizácie projektov pomoci cieľovým skupinám cudzincov v súčinnosti s ďalšími
zainteresovanými subjektmi klásť dôraz na efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov pri integrácii

azylantov do spoločnosti a uľahčovaní prechodného pobytu cudzincov, ktorým bola poskytnutá
doplnková ochrana na území SR,
- pripraviť návrh zadefinovania Migračného úradu MV SR v spoločnom systéme riadenia a kontroly pre
všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov ako súčasť zodpovedného orgánu,
s rovnakým postavením ako odbor zahraničnej pomoci MV SR a platobná jednotka, čím by zodpovedal
za vecnú kontrolu projektov realizovaných z Európskeho fondu pre utečencov. V tomto postavení bude
Migračný úrad MV SR mať priamy vplyv na hodnotiaci a schvaľovací proces, ako aj na implementáciu
príslušných projektov,
- uchádzať sa o realizáciu projektov v rámci výziev ročných programov Európskeho fondu pre utečencov
na roky 2012 – 2013, kde Migračný úrad MV SR bude hlavným predkladateľom projektu a partnerom
mimovládna organizácia,
- pripraviť návrh na ustanovenie Migračného úradu MV SR ako zodpovedného orgánu pre novovytváraný
Fond pre migráciu a azyl na roky 2014 – 2020.
1. 8. Zhodnotenie majetkovej pozície MV SR
Pre hodnotenie majetkovej pozície kapitoly za rok 2011 boli pouţité údaje zo sumárneho účtovného
výkazu Súvaha štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. Majetková pozícia subjektov verejnej správy
je v ďalšom texte hodnotená prostredníctvom stavových ukazovateľov.
Analýza štruktúry majetku sa zameriava predovšetkým na určenie podielu jednotlivých druhov majetku
na jeho celkovom objeme a na porovnanie štruktúry majetku za vykazované obdobie k 31. 12. 2011 a za
bezprostredne predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2010.
Hodnotenými druhmi majetku sú neobeţný majetok a obeţný majetok. Neobeţný majetok je hodnotený
v členení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok.
V obeţnom majetku sa vyhodnotia najmä pohľadávky a finančný majetok.
V rámci hodnotenia dlhodobého odpisovaného majetku je potrebné, aby sa prihliadalo aj na mieru
opotrebenia majetku formou koeficientu opotrebenia, t. j. pomeru súčtu oprávok k dlhodobému majetku a súčtu
obstarávacích cien odpisovaného dlhodobého majetku. Koeficient opotrebenia vyjadruje v percentách stupeň
opotrebenia dlhodobého majetku. Z hľadiska obstarávania a obmeny majetku je to údaj, ktorý môţe byť
dôleţitý pri rozhodovaní sa o nových plánovaných investíciách.
Prezentované porovnanie stavu majetku v netto hodnote za vykazované obdobie so stavom na konci
roka 2011 vychádza z agregovaných hodnôt, získaných z individuálnych účtovných výkazov rozpočtových
a príspevkových organizácií. Údaje sú bez eliminovania vzájomných presunov majetku, ktoré sa v roku 2011
realizovali medzi rozpočtovými organizáciami v rámci kapitoly.
Predpokladané riziká a straty týkajúce sa zníţenia hodnoty majetku, ktoré boli známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky t. j. 31. 12. 2011, zohľadnili účtovné jednotky v zmysle zákona o účtovníctve. Zníţenie
hodnoty majetku je vyjadrené pomocou opravných poloţiek a odpisov.

Opravné poloţky k dlhodobému majetku sa vytvárali len v zanedbateľnej sume pri prechodnom zníţení
hodnoty majetku. Korekciu tvoria len odpisy majetku, ktoré znamenajú

trvalé zníţenie hodnoty majetku

spôsobené fyzickým aj morálnym opotrebením. Rozpočtové organizácie MV SR vykonávajú odpisovanie majetku
v zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovné jednotky odpisujú
hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Odpisovanie je zabezpečené automatickým nastavením ekonomického systému, bez moţného
individuálneho ovplyvnenia. Na základe rozhodnutia zodpovedných zamestnancov sa stanovil čas ţivotnosti
pre konkrétnu kategóriu majetku a bol stanovený čas odpisovania v rokoch. Prihliadalo sa na rezortné
(v niektorých prípadoch špecifické) podmienky pouţívania dlhodobého hmotného majetku.
Určené odporúčané pravidlá sa automaticky zadávajú na kartu majetku pri jej zaloţení. Stanovený
čas odpisovania sa môţe počas ţivotnosti majetku zmeniť ak sa prehodnotia, alebo zmenia podmienky doby
ţivotnosti. Pre rok 2011 platili roky odpisovania dlhodobého majetku v rozmedzí od 4 – 20 rokov.
Správe majetku štátu venujú organizácie sústavnú starostlivosť v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, organizácie zabezpečovali jeho ochranu, viedli predpísanú
účtovnú evidenciu. Rozkazom ministra vnútra SR č. 97/2011 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 bola všetkým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR uloţená povinnosť vykonať inventarizáciu so stavom k 31. decembru 2011.
Na základe organizáciami predloţených individuálnych inventarizačných zápisov sa v „Správe o inventarizácii
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na MV SR, v rozpočtových a príspevkových organizáciách
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonanej k 31. 12. 2011“ konštatuje, ţe inventarizácia bola vykonaná
v zmysle rozkazu a platných všeobecne záväzných a interných predpisov.
1.8.a Významné poloţky súvahy v oblasti majetku a záväzkov
Neobeţný majetok – vybrané druhy majetku
Druh majetku
Majetok – stav aktív
Neobeţný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Dlhodobý hmotný majetok spolu
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý finančný majetok

rok 2010
hodnota netto
1 436 660 624
881 547 756
102 792 736
66 403 323
721 346 401
148 056 374
269 664 319
70 059 457
136 921 819
96 155 778
57 408 618

rok 2011
hodnota netto
1 350 690 916
856 732 457
116 263 989
39 747 575
687 182 922
150 935 224
266 395 160
72 452 698
100 830 680
91 907 702
53 285 546

(v €)
Prírastok/
Úbytok
- 85 969 708
- 24 815 299
13 471 253
- 26 655 748
- 34 163 479
2 878 850
- 3 269 159
2 393 241
- 36 091 139
- 4 248 076
-4 123 072

Poznámka k údajom pre rok 2010:
Z dôvodu organizačných zmien v rezorte MV SR stav uvedený v roku 2010 nekorešponduje so
stavom, ktorý bol uvedený v tabuľkách v „Návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010“.
Z prehľadu druhov majetku vyplýva, ţe v organizáciách kapitoly MV SR sa zníţil celkový stav majetku
rozpočtovej kapitoly MV SR oproti roku 2010 o sumu 85 969 708 €.
Dlhodobý nehmotný majetok tvorili len dva účty. Nárast hodnoty v roku 2011 oproti roku 2010 bol
výrazný na účte 013 – Softvér o sumu 40 130 906 € - údaj je z analytickej evidencie v IS SAP (ďalej len „SAP“).
Zaradením majetku do pouţívania sa zníţil stav na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.
Výrazný pokles v roku 2011 oproti roku 2010 bol na účte dopravné prostriedky o sumu 36 091 139 €.
Na účtoch dlhodobého finančného majetku oproti roku 2010 nastal pokles z dôvodu zmeny účtovnej
hodnoty podielu vykázanej vo výkaze súvaha v Automobilových opravovniach a. s. Bratislava v roku 2011 oproti
roku 2010.
Zmena bola vykonaná na základe rozhodnutia predstavenstva Automobilových opravovní MV SR a. s.
z 11. 11. 2010 o zníţení základného imania na sumu 16 634 200 €.
Na nesprávne ohodnotenie základného imania v znaleckých posudkoch upozornil Najvyšší kontrolný
úrad v zápise pod č. 1634/03 z 26.03.2010.
Prehľad opotrebenia dlhodobého majetku

odpisovaný druh majetku
Softvér
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

%
opotrebenia
56,34
50,64
86,08
77,86

Z údajov v súvahe, v časti korekcie vyplýva, ţe fyzické resp. morálne opotrebenie odpisovaného
majetku v rozpočtových organizáciách je viac ako 50 %, tak ako uvádza tabuľka.
Obeţný majetok – vybrané druhy
(v €)
Druh majetku
Obeţný majetok – spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Finančné účty

rok 2010
hodnota netto
554 967 155
52 411 564
343 222 547
9 779 010
42 813 745
15 967 140
90 242 979

rok 2011
hodnota netto
493 835 558
50 936 404
291 515 367
12 156 153
44 273 159
16 779 623
77 928 565

Prírastok/
Úbytok
-61 131 597
-1 475 160
-51 707 180
2 377 143
1 459 414
812 483
-12 314 414

Výrazné poloţky, ktoré ovplyvnili stav obeţného majetku boli najmä:
a) zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v rámci konsolidovaného celku tvorilo 59 % -tný podiel
na obeţnom majetku v sume 291 515 367 €. Zostatok účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
v rámci konsolidovaného celku vyjadruje zúčtovací vzťah medzi zriaďovateľom a rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami z poskytnutých kapitálových a beţných transferov.
b) suma poskytnutých prevádzkových preddavkov sa v roku 2011 zvýšila oproti roku 2010 o 2 377 143 €.
Preddavky poskytla len rozpočtová organizácia Ministerstvo v rámci financovania európskych projektov.
c) suma celkových krátkodobých pohľadávok sa v roku 2011 zvýšila oproti roku 2010 o 4 365 157 €. Vývoj tejto
ekonomickej veličiny ovplyvnilo najmä zvýšenie pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov o 1 459 414 €.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, ţe z časového porovnania údajov od roku 2009 je moţné pozitívne
hodnotiť vývoj stavu pohľadávok v tom, ţe rozpočtové organizácie sa s väčšou intenzitou zaoberajú správou
neuhradených pohľadávok najmä z pokút a trov konania. Snaha o minimalizovanie pohľadávok tohto druhu je
spôsobená aj tým, ţe v roku 2011 sa začal proces objektivizovania pohľadávok z hľadiska ich vymoţiteľnosti
a príprava údajov na ich prenos z informačného systému, v ktorom sa pokuty evidujú v lokálnych pomocných
systémoch TAXIS a WIN IBEU, do centralizovaného systému Správy pokút a pohľadávok, ktorý sa má
implementovať v roku 2012.
d) pohľadávky voči zamestnancom zaznamenali oproti roku 2010 zvýšenie o 812 483 €. Pohľadávky vyplývajú
najmä z poskytnutých návratných finančných výpomocí zo sociálneho fondu a tieţ za spôsobené škody. Stav
a vývoj pohľadávok z hľadiska doby splatnosti je uvedený v časti 1.8.d
e) konečný stav na finančných účtoch zodpovedá stavom na beţných bankových účtoch, depozitného, účtu
sociálneho fondu a osobitného účtu.
Rozdiel medzi hodnotou brutto a netto pri pohľadávkach z nedaňových rozpočtových príjmov tvorili
najmä opravné poloţky (korekcia) v sume 2 435 109 €. Opravné poloţky k pohľadávkam tvorili rozpočtové
organizácie ak bolo riziko, ţe ich dlţník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.
Zdroje krytia – strana pasív
(v €)
Vlastné imanie a záväzky spolu
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky – SOFO
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období

rok 2010
1 436 660 624
130 821 030
240 303 942
1 040 246 469
16 859 019
97 857 699
148 837 260

rok 2011
1 350 690 916
104 374 985
123 667 535
977 661 267
18 040 308
100 377 422
146 150 018

Rozdiel
-85 969 708
-26 446 045
-116 636 407
-62 585 202
1 181 289
2 519 723
-2 687 242

Výsledok hospodárenia sa chápe v rozpočtových organizáciách ako účtovná veličina, ktorá nie je krytá
finančnými prostriedkami. Z dôvodu stanovených limitov pridelených štátnych rozpočtových prostriedkov

a získaných mimorozpočtových finančných prostriedkov, ale najmä pri dodrţaní postupov účtovania je moţnosť
ovplyvnenia hospodárskeho výsledku v rámci rozpočtovej organizácie minimálna.
Rozborom jednotlivých poloţiek agregovaného výkazu ziskov a strát za MV SR moţno konštatovať, ţe
rozdiel medzi nákladmi v sume 1 231 370 377 € a výnosmi v sume 1 335 745 363 € v roku 2011 predstavoval
kladné číslo 104 374 985 €.
Intervalové ukazovatele z agregovaného výkazu ziskov a strát môţu byť východiskom pre účely
porovnania hodnotenia rozpočtového hospodárenia jednotlivých

rozpočtových organizácií MV SR a pre

rozhodovanie o vykonaní úsporných opatrení, nakoľko v rámci pouţívanej analytickej evidencie majú náklady
a výnosy dostatočnú vypovedaciu schopnosť.
- rezervy – najvyššiu hodnotu na účte rezerv tvoria rezervy v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 94 425 718 € (SAP),
rezervy v sume 535 120 € (SAP) sú vytvorené na prebiehajúce súdne spory a zvyšná časť rezerv je vytvorená
na nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce účtovné obdobie.
- dlhodobé záväzky v sume 18 040 308 € vyplývajú z povinnosti rozpočtových organizácií tvoriť sociálny fond.
- z celkových krátkodobých záväzkov v sume 100 377 422 € tvorili záväzky z obchodných vzťahov sumu
17 975 407 €. Oproti roku 2010 ich stav poklesol o 6 420 740 €. Rozhodujúca suma záväzkov vyplývala
z pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, napr. na účte 379 – Iné záväzky to
boli záväzky z predpisov miezd voči zamestnancom a zráţok z miezd v sume 29 867 617 € (SAP), na účte 336
záväzky

vyplývajúce zo

zúčtovania s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v sume

18 963 191 €. Významnou sumou sa na celkových krátkodobých záväzkoch podieľali aj záväzky súvisiace
s prijatými platbami v rámci projektov EÚ v sume 10 811 939 €.
- na účtoch časového rozlíšenia sa v rozpočtových organizáciách účtovalo najmä o majetku, ktorý bol obstaraný
z cudzích zdrojov v sume 55 416 227 € (SAP), majetok evidovaný v obvodných úradoch v sídle kraja v rámci
dočasnej správy 51 236 561 € (SAP) a vzťahy k EÚ 2 828 887 € (SAP).
Štruktúra nákladov
(v €)
účtovné skupiny nákladov
50 Spotrebované nákupy
51 Sluţby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné. náklady na prevádzkovú činnosť
55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti
56 Finančné náklady
58 Náklady na transf. a nákl. z odvodu príjmov
účtovná trieda 5 spolu

rok 2010
80 937 343
97 080 580
639 671 666
2 552 474
203 717 885
158 710 326
3 706 985
99 691 278
1 286 068 538

rok 2011
84 593 570
89 814 963
616 877 440
2 424 170
192 508 247
155 985 830
2 018 074
87 148 083
1 231 370 377

rozdiel
3656227
-7265617
-22 794 226
-128 304
-11 209 638
-2 724 496
-1 688 911
-12 543 195
-54 698 161

Ako je uvedené v prehľade nákladov Osobné náklady v účtovnej skupine 52 - tvorili v roku 2011
polovicu z celkových nákladov. Svojim poklesom o 22 794 227 € oproti roku 2010 výrazne ovplyvnili celkovú
sumu nákladov kapitoly. Na základe analytickej evidencie v tejto skupine nákladov moţno konštatovať, ţe
mzdové náklady sa zníţili o 18 062 995 € (SAP).
Výrazné zníţenie v sume 11 209 638 € zaznamenali náklady v účtovnej skupine 54 – Ostatné náklady
na prevádzkovú činnosť. Z tejto skupiny účtov sa na zníţení podieľali náklady na účte 548 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť. Ich celková výška predstavovala 159 911 236 €, z toho náklady na výsluhový dôchodok
príslušníkov PZ tvorili 99 585 725 € (SAP) a náklady na odchodné do výsluhového dôchodku v rámci sociálneho
zabezpečenia policajtov 16 496 455 € (SAP). Tieto náklady súvisia so zákonom č. 328/2002 o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci tejto účtovnej skupiny sa zvýšili najmä náklady na účtoch 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania o sumu 7 296 055 € a 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania o sumu 15 327 548 €
z dôvodu ukončenia súdneho sporu. Na základe rozsudku Okresného súdu Košice I sp. zn. 14C/204/2002-864
v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Co/331/2009-1151 bolo Obvodnému úradu Košice
uloţené zaplatiť zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy s fy Školstrav, s. r. o. , Doleţalova 15, Bratislava, ktorú
uzavreli bývalé Okresné úrady v územnom obvode Košického kraja na kúpu potravín pre výrobu jedál vo
všetkých zariadeniach školského stravovania. Rozhodnutím súdu bol Obvodný úrad v Košiciach zaviazaný
zaplatiť ţalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 7 302 662 € (SAP) s úrokom z omeškania vo výške 17,6 % ročne
z dlţnej sumy za obdobie od 13. 05. 1999 do dňa zaplatenia, čo predstavuje 15 103 062 € (SAP).
Na účte 546 - Odpis pohľadávok (pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok) sa zvýšila oproti roku
2010 suma nákladov o sumu 1 187 754 € z dôvodu prehodnotenia pohľadávok za pokuty v rozpočtových
organizáciách PZ a tieţ odstúpenia Prvej konsolidačnej a.s..
V účtovnej skupine 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov sú zaúčtované náklady
vyplývajúce z transferov v rámci rozpočtu, najmä pri prevode správy majetku štátu, na účte 587 - Náklady na
ostatné transfery v rámci VS, prijaté platby v roku 2011 na účte 588 – Náklady z odvodu príjmov a záväzok
odvodu budúcich príjmov, na účte 589 - Náklady z budúceho odvodu nezinkasovaných príjmov. Na týchto účtoch
sa v roku 2011 oproti roku 2010 zníţil stav o sumu 12 543 195 €. Pokles bol spôsobený korektným rozdelením
príjmov podľa účtovných období a dôslednejším dodrţaním metodiky a postupov účtovania v oblasti príjmov.
Aj napriek tomu, ţe v rozpočtových organizáciách bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok, t. j.
výnosy boli vyššie ako náklady, výsledok bol dosiahnutý len zvýšením stavu výnosov z beţných transferov zo
štátneho rozpočtu a zúčtovaním rezerv za nevyčerpanú dovolenku a s tým súvisiace odvody do zdravotnej
a sociálnej poisťovne a zaúčtovaním rezerv, ktoré boli vytvorené na účely vyplatenia finančných náleţitostí
v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V tabuľke štruktúry výnosov je moţné hodnotiť len účtovnú skupinu 60 - Trţby za vlastné výkony
a tovar, ktoré tvorili najmä trţby na účte 602 - Za napojenie na pulty centralizovanej ochrany v sume 2 975 940 €
(SAP) a trţby na účte 602 - Za stravné v sume 1 819 172 € (SAP).

V účtovnej skupine 64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sú to najmä trţby 645 - Pokuty
v blokovom konaní - dopravné priestupky v sume 32 399 292 € (SAP), ktoré poklesli oproti roku 2010 o sumu
5 408 905 € (SAP).
Štruktúra výnosov
( v €)
účtovné skupiny výnosov
60 Trţby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
68 Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štát. RO a PO
Účtová trieda 6 celkom

rok 2010
6 039 290

rok 2011
7 043 445

Rozdiel
1 004 155

201 114 603

179 761 786

-21 352 817

207 430 073

146 657 819

-60 772 254

1 001 700 457

1 001 713 244

12 787

1 416 889 568

1 335 745 363

1 194 056 405

1.8.b Nepouţiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
V súlade s § 3 a s § 13b zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu v platnom znení stav prebytočného
a neupotrebiteľného majetku je nasledovný:
Rozpočtové organizácie
Prebytočný v €
Hnuteľný
23 260 241,73

Nehnuteľný
68 939 186,44

Neupotrebiteľný v €
Hnuteľný
Nehnuteľný
309 561,47

0,00

Neupotrebiteľný v €
Hnuteľný
Nehnuteľný
27 310,09

0,00

Príspevkové organizácie
Prebytočný v €
Hnuteľný
79 660,92

Nehnuteľný
0,00

Je to prebytočný a neupotrebiteľný majetok štátu zistený pri inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2011.
Hnuteľný majetok bude vysporiadaný v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov v prvom polroku 2012.

1.8.c Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2011 v organizáciách MV SR celkom a v štruktúre
podľa lehoty splatnosti.
Krátkodobé pohľadávky s prihliadnutím na dobu splatnosti
(v €)
skupina

rok 2010

organizácií

po splatnosti

PZ
HaZZ
ObÚ
ostatné
organizácie
spolu

rok 2011
v lehote

po lehote

splatnosti

splatnosti

Spolu

zvýšenie/
zníţenie

40 757 716

26 853 086

43 972 360

70 825 446

+ 3 214 644

115 347

49 359

121 446

170 805

+ 6 099

3 557 422

328 430

3 723 352

4 051 782

+ 165 930

111 190

755 414

86 884

842 298

- 24 306

44 541 675

27 986 289

47 904 042

75 890 331

3 362 367

Rozpočtové organizácie MV SR v zmysle zákona č. 273/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom
znení spravujú pohľadávky, ktoré im vznikajú na základe osobitných právnych vzťahov a predpisov. Nakladanie
s pohľadávkami v procese správy a ich vymáhanie musí rešpektovať právny reţim, za účinnosti ktorého
jednotlivé pohľadávky vznikali. Pri výkone a plnení rôznorodýc h úloh vznikajú organizáciám pohľadávky
rôzneho charakteru so špecifikami pre danú skupinu organizácií.
Údaje v tabuľke „Krátkodobé pohľadávky s prihliadnutím na dobu splatnosti“ sú členené podľa skupín
organizácií a korešpondujú s údajmi v agregovanom výkaze súvaha.
Z údajov, ktoré vyjadrujú stav účtovnej hodnoty pohľadávok v rozpočtových organizáciách moţno
konštatovať, ţe organizácie evidujú len krátkodobé pohľadávky. Z celkových krátkodobých pohľadávok v sume
75 890 331 € tvoria viac ako 63 % pohľadávky po lehote splatnosti. Z nich aţ 91,8 % evidujú rozpočtové
organizácie PZ.
Pohľadávky vznikli najmä z pokút nezaplateným na mieste a pokút uloţených v blokovom konaní.
Negatívny stav pretrváva niekoľko rokov a ovplyvňuje príjmy štátneho rozpočtu. Uznesenie vlády SR č. 484/2010
k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu odporučilo organizáciám prijať opatrenia na
zvýšenie správy pohľadávok štátu. Opatrenia je moţné v rozpočtových organizáciách splniť len čiastočne.
V súčasnosti je rozhodujúca časť pohľadávok evidovaná v pomocnom informačnom systéme, ktorý bude po
dokončení implementácie nového informačného systému jednotný pre všetky organizácie a zabezpečí prehľadnú
správu pohľadávok.
Napriek prijatým opatreniam, ktoré rozpočtové organizácie PZ kaţdý rok realizujú na zníţenie
nepriaznivej situácie v oblasti pohľadávok, napr. pravidelné písomné výzvy dlţníkom na úhradu, účtovanie

poplatkov z omeškania, dohody o splátkach, súdne vymáhanie pohľadávok, exekúcie, počet pohľadávok po
lehote splatnosti má narastajúci trend.
V tých organizáciách, v ktorých bolo prijaté odporúčanie vlády SR, aby sa odstúpila časť pohľadávok
po lehote splatnosti na vymáhanie štátnej akciovej spoločnosti Prvá konsolidačná, a.s. prinieslo efekt
v objektivizácii a sprehľadnení pohľadávok. Proces odovzdávania a príprava potrebnej dokumentácie na
odovzdanie pohľadávok je administratívne a personálne náročný, preto z

časového hľadiska

potrebujú

organizácie dlhší časový priestor.
Prijaté legislatívne opatrenia, napr. odobratie vodičského preukazu, uverejňovanie pohľadávok na
webovom sídle rozpočtovej organizácie ap. a tieţ nový systém Správy pokút a pohľadávok a komponent PS-CD
(Public Sector Collections and Disbursements), ktorý následne zabezpečí ich prenos ako pohľadávok do
účtovníctva a spárovanie s platbou dáva predpoklady, ţe do budúcnosti sa zníţi počet pohľadávok po lehote
splatnosti v tejto skupine organizácií.
Rovnaká situácia s riešením pohľadávok po lehote splatnosti je aj v obvodných úradoch, ktoré vo svojej
skupine organizácií evidujú 91,9 % krátkodobých pohľadávok po lehote splatnosti.
1.8.d Stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti.
Na základe údajov z tabuľky

„Krátkodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti“

evidujú

v účtovníctve rozpočtové organizácie dlhodobé záväzky výlučne z tvorby a pouţitia sociálneho fondu v sume
18 040 308 €. Z celkových krátkodobých záväzkov v sume 100 377 422 € tvoria 91,8 % záväzky v lehote
splatnosti.
Krátkodobé záväzky s prihliadnutím na dobou splatnosti
(v €)
Skupina

Rok 2010

v lehote

po lehote

organizácii

po splatnosti

splatnosti

splatnosti

PZ
HaZZ
ObÚ
ostatné organizácie
spolu

spolu

Prírastok/
Úbytok

15 127 483
0

75 666 756
10 773 362

5 074 016
3 140 390

80 740 772
13 913 752

406 124

4 229 184

22 279

4 251 463

17 871

1 471 339

96

1 471 435

-383 845
-17 775

15 551 478

92 140 641

8 236 781

100 377 422

-7 314 697

10 053 467
3 140 390

Rozpočtové organizácie o dlhodobých záväzkoch účtujú len tvorbu a pouţitie na účte 472 – Záväzky
zo sociálneho fondu.

Dlhodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti
(v €)
rok 2010

dlhodobé záväzky rok 2011

skupina

po lehote

organizácií

splatnosti

v lehote

po lehote

splatnosti

splatnosti

zvýšenie
spolu

zníţenie

PZ

0

17 255 559

17 255 559

0

HaZZ

0

141 784

141 784

0

ObÚ

0

61 598

61 598

0

ostatné organizácie

0

581 367

581 367

0

spolu

0

18 040 308

18 040 308

0

1.8.e Stav návratných finančných výpomocí k 1. 1. 2011, výška novoposkytnutých a splatených
návratných finančných výpomocí stav návratných finančných výpomocí k 31. 12. 2011.
Rozpočtové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti MV SR dodrţujú ustanovenia zákona o rozpočtových
pravidlách a neposkytujú zo svojich finančných prostriedkov finančné výpomoci.
1.8.f Dodrţiavanie platobnej disciplíny t. j. rešpektovanie splátkového kalendára.
Rozpočtové organizácie MV SR hospodária s limitom rozpočtových prostriedkov schválených
zriaďovateľom. Riadia sa internými smernicami Štátnej pokladnice a v rámci zabezpečenia svojich úloh, ktoré
im vyplývajú zo zriaďovacích listín, v maximálnej miere zabezpečujú dodrţiavanie finančnej a rozpočtovej
disciplíny, medzi ktorú patrí tieţ dodrţanie splatnosti dodávateľských faktúr.
1.8.g Agregované údaje o iných aktívach a pasívach.
Na základe informácií, ktoré sú deklarované vo výkazoch o finančnom rozpočtovom hospodárení
v rozpočtových organizáciách MV SR sa neúčtovalo o iných aktívach a pasívach, ako sú uvedené v opatrení
MF SR.
1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach.
Prehľad o majetkových účastiach v obchodných spoločnostiach, v ktorých má MV SR podiel na
základnom imaní.
V roku 2011 sa vykonali tieto zmeny:
Na základe výpisu z účtu vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a. s. sa majetkové
pomery MV SR v roku 2011 nezmenili a v Nemocnici sv. Michala a. s., Bratislava má 50% -ný podiel na
základnom imaní v sume 36 651 346 € .
V roku 2011 MV SR zníţilo hodnotu finančného majetku o podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.

Zníţenie sa uskutočnilo na základe Návrhu predstavenstva spoločnosti Automobilové

opravovne

MV SR a.s. jedinému akcionárovi spoločnosti, SR, v mene ktorej koná MV SR.
Zníţenie základného imania sa realizovalo z pôvodnej výšky 20 757 272 € na sumu 15 122 000 € t. j.
o sumu 5 635 272 €. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo tvorené hodnotou nepeňaţného vkladu
zakladateľa zníţeného o hodnotu rezervného fondu 10%.
Hodnota nepeňaţného vkladu predstavuje sumu 16 634 200 €. Táto hodnota bola určená sumárnym
znaleckým posudkom ÚEOS-Komercia, a.s. č. 47/2010.
tabuľka 1.9.a
(v €)
Názov a sídlo spoločnosti v ktorej
má kapitola majetkový podiel

Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Podiel na
základ. Imaní
spoločností
v%
31.12.2010
50%

Podiel na
hlasovacích
právach
v%
31.12.2011
50%

31.12.2010
36 651 346

31.12.2011
36 651 346

100%

100%

20 757 272

16 634 200

Automobilové opravovne, Bratislava

Účtovná hodnota podielu
vykázaná v súvahe
v€

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
1.10.1 Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia príspevkových organizácií
V zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR bolo k 31. 12. 2011 osem príspevkových organizácií:
Rekreačné zariadenie MV SR SMREKOVEC, Donovaly
Rekreačné zariadenie MV SR PLESNIVEC, Starý Smokovec
Rekreačné zariadenie MV SR SIGNÁL, Piešťany
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA, Bardejov
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
IVES organizácia pre informatiku VS, Košice
V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe súhlasu ministra financií SR listom
č. MF/011494/2011-441 zo dňa 07. 03. 2011 bola ku dňu 31. 03. 2011 zrušená príspevková organizácia
Tlačiareň MV SR, ktorej práva a povinnosti prešli na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo. Príjmy a výdavky za
obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 03. 2011 sú súčasťou agregovaného finančného výkazu FIN 1-04, a teda aj
záverečného účtu kapitoly.
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011 je
uvedený v tabuľke č. 5 a prehľad výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie

za rok 2011 je v tabuľke č. 6. Na plnení príjmov sa podieľali nedaňové príjmy v sume 6 802 785 €, z toho najmä
príjmy v kategórii 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 6 712 231 € a v kategórii 300 granty a transfery v sume 557 338 €. Beţné transfery zo štátneho rozpočtu v sume 453 940 € boli poskytnuté
príspevkovým organizáciám Rekreačné zariadenie MV SR Signál, Piešťany a Inštitút pre verejnú správu,
Bratislava. Kapitálový transfer v sume 7 804 € bol poskytnutý Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ,
Liptovský Ján a Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR DRUŢBA, Bardejov. Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Bardejov dostal Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA príspevok vo výške 5 029 € na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Inštitút pre verejnú správu,
Bratislava získal grant fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v rokoch 2010/2011
v sume 90 565 €.
Príjmové finančné operácie na poloţke 453 v sume 2 225 322 € predstavujú zostatok finančných
prostriedkov príspevkových organizácií z predchádzajúcich rokov na beţnom účte, účte sociálneho fondu
a v pokladnici.
Na čerpaní výdavkov príspevkových organizácií sa podieľali beţné výdavky v sume 7 551 403 €, z toho
v kategóriách 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 2 955 083 €, 620 –
poistné a príspevok do poisťovní v sume 1 078 483 €, 630 – tovary a sluţby v sume 3 391 809 € a 640 – beţné
transfery v sume 126 027 €.
Kapitálové výdavky v sume 178 358 € boli čerpané len v rámci kategórie 710 – obstarávanie
kapitálových aktív.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie boli výdavky čerpané v rámci tried 03.1.0 Policajné sluţby,
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované, 08.1.0 Rekreačné a športové sluţby, 09.8.0 – Vzdelávanie inde
neklasifikované a 01.3.3 – Iné všeobecné sluţby.
Príspevkové organizácie v roku 2011 dosiahli záporný hospodársky výsledok – stratu v sume
66 448 €, ako rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi v sume 8 202 609 € a nákladmi v sume 8 269 057 €.
Na výnosoch sa podieľali najmä trţby za vlastné výkony a tovar v sume 6 472 597 € a výnosy z beţných
a kapitálových transferov v sume 1 428 782 €.
Najvyšší podiel na celkových nákladoch predstavovali najmä osobné náklady v sume 4 190 466 €,
spotrebované nákupy v sume 1 822 015 €, sluţby v sume 908 559 €, odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku a rezervy v sume 1 180 444 €.
Z celkového počtu osem príspevkových organizácií vykázali kladný hospodársky výsledok tri
organizácie, päť organizácií vykázalo záporný hospodársky výsledok.
Prehľad o celkovom hospodárení príspevkových organizácií v roku 2011 za kapitolu z hľadiska nákladov
a výnosov je uvedený v tabuľke č. 10.

1.10.2. Zhodnotenie majetkovej pozície príspevkových organizácií
Príspevkové organizácie pri hospodárení s majetkom štátu v ich správe postupovali v súlade so
zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov najmä v rámci jeho vyuţívania,
starostlivosti o majetok, zabezpečovania jeho ochrany, vedenia jeho evidencie a k 31. 12. 2011 vykonali v súlade
s platnými predpismi inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Účtovná hodnota majetku príspevkových organizácií MV SR podľa agregovaného výkazu Súvaha
k 31. 12. 2011 predstavovala sumu 11 905 290 € pri dodrţaní bilancie aktív a pasív.
Prehľad o majetku príspevkových organizácií je uvedený v tabuľke č. 9.
Aktíva
Majetok príspevkových organizácií kapitoly v roku 2011 na strane aktív predstavoval hodnotu
11 905 290 € (netto), z toho
-

neobeţný majetok 9 719 857 €

-

obeţný majetok 2 151 366 €

-

časové rozlíšenie 34 067 €

Neobeţný majetok
Najvýznamnejšou poloţkou neobeţného majetku bol dlhodobý hmotný majetok v sume 9 719 856 €
(netto), z toho najmä pozemky v sume 1 120 755 €, stavby v sume 6 596 760 €, samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí v sume 436 201 €, dopravné prostriedky v sume 43 676 € a obstaraný dlhodobý
hmotný majetok v sume 1 476 031 €.
Obeţný majetok
Hodnotovo najvýznamnejšou poloţkou obeţného majetku bol finančný majetok v sume 1 859 845 €,
z toho finančné prostriedky v pokladnici 6 191 €, ceniny 4 393 € a bankové účty 1 849 261 €.
Pohľadávky spolu sú v sume 97 536 €, z toho pohľadávky voči odberateľom sú v sume 66 062 €,
poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 3 232 € a ostatné pohľadávky v sume 23 991 €. Krátkodobé
pohľadávky po lehote splatnosti evidujú príspevkové organizácie v sume 32 217 €.
Na účtoch časového rozlíšenia je vykázaná suma 34 067 €, z toho náklady budúcich období v sume
2 031 € a príjmy budúcich období 32 036 €.
Pasíva
Celková hodnota pasív v príspevkových organizáciách bola v sume 11 905 290 €, z toho
-

vlastné imanie 2 570 552 €

-

záväzky 9 217 571 €

-

časové rozlíšenie 117 167 €

Vlastné imanie tvorili zákonný rezervný fond v sume 44 927 € a výsledok hospodárenia v sume
2 525 625 €.
Zo záväzkov celkom v sume 9 217 571 € tvoria aţ 88,9 % záväzky zo zúčtovania transferov štátneho
rozpočtu v sume 8 201 845 € (účet 353), ktorý podľa platných postupov účtovania vyjadruje zostatkovú hodnotu
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obstaraného zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaný beţný
a kapitálový transfer z predchádzajúcich rokov.
Rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou tvorili príspevkové organizácie
v sume 236 592 €, spravidla na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného.
Dlhodobé záväzky v sume 6 427 € predstavujú záväzky zo sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky celkom predstavujú sumu 772 707 €, z toho najväčší podiel 45,6 % tvoria záväzky
voči dodávateľom v sume 352 290 €. Záväzky po lehote splatnosti evidujú príspevkové organizácie v sume
231 276 €.
Na účte časového rozlíšenia sú zaúčtované prevaţne výnosy budúcich období v sume 117 167 €.
Jedná sa o príjmy v beţnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období.

Robert K a l i ň á k
podpredseda vlády
a minister vnútra SR

