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Poznámka:
Percentuálne údaje v zátvorkách za príslušnými číselnými údajmi v texte predstavujú podiel skutočného plnenia
príjmov, resp. čerpania výdavkov v porovnaní s upraveným rozpočtom. Finančné údaje v textovej časti Správy
(schválený rozpočet, upravený rozpočet, skutočnosť) sú uvedené v mernej jednotke Euro (€), v tabuľkách
predloţených zo Štátnej pokladnice v mernej jednotke tisíc €. Z tohto dôvodu môţu číselné údaje v texte Správy
(prevzaté z účtovnej závierky a vykazované v celých €) vykazovať oproti údajom z tabuľkových príloh určité
rozdiely.
Údaje o skutočnosti za rok 2012 (príjmy, výdavky) sú v tabuľkových prílohách MF SR uvedené celkom t. j.
vrátane mimorozpočtových zdrojov, v textovej časti správy sú uvedené a komentované celkom, ako aj
rozpočtované a mimorozpočtové.

SPRÁVA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2012

Návrh záverečného účtu kapitoly za rok 2012 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 a smernicou Ministerstva financií
Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR") č. MF/10705/2012-311 zo dňa 22. februára 2012.
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2012 bol prerokovaný Národnou radou Slovenskej republiky
a schválený zákonom č. 511/2011 Z. z. dňa 7. 12. 2011. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len
„MF SR―) listom č. MF/030234/2011-441 zo dňa 20. 12. 2011 následne rozpísalo rozpočtovej kapitole
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „kapitola―) okrem ukazovateľov určených citovaným zákonom
niektoré ďalšie ukazovatele - systemizácia počtu policajtov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
a Horskej záchrannej sluţby (ďalej len „HaZZ― a „HZS―) a mzdových prostriedkov.
Rozpočet príjmov bol pre kapitolu schválený v sume 62 788 000 €, čo v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2011 predstavovalo pokles o 3 675 665 € ( o 5,5 %), čím sa čiastočne zreálnilo plnenie
rozpočtovaných príjmov v nadväznosti na ich očakávané plnenie v roku 2011.
Rozpočet výdavkov (kód zdroja 111, 11R2) bol schválený v sume 902 168 231 €, čo oproti
schválenému rozpočtu roku 2011 predstavuje nárast o 41 561 430 € (o 4,8 %).
V rámci rozpočtu bežných výdavkov určených sumou 859 098 231 € ( nárast o 48 491 430 €, t. j.
o 6,0 %) došlo k medziročnému zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov vo všetkých kategóriách, predovšetkým
však v kategórii 640 – beţné transfery o 33 148 475 € (o 140,1 %) a v kategórii 630 – tovary a sluţby
o 12 219 011 € (o 6,1 %). U beţných transferov táto skutočnosť súvisela najmä s potrebou vykrytia deficitu
prostriedkov osobitného účtu, ako aj financovania prípravy a realizácie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky. Rozpočet na tovary a sluţby bol zvýšený na zabezpečenie financovania úloh, vyplývajúcich zo
zabezpečenia ochrany Schengenského priestoru.
Kapitálové výdavky boli určené v sume 43 070 000 €, čo predstavovalo medziročné zníţenie
o 6 930 000 € (o 13,9 %).
Podľa programovej štruktúry boli schválené celkové rozpočtované výdavky alokované do nasledovných
programov, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom 2011 došlo k ich zvýšeniu resp. zníţeniu nasledovne:
- 04A – Záchranné zloţky 86 171 745 €, zníţenie o 2 073 829 €
- 06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 752 874 084 €, zvýšenie o 52 926 341 €
- 08C

– Verejná správa 62 746 201 €, zvýšenie o 8 046 476 €

- 05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc SR do zahraničia 55 000 €, zníţenie o 10 000 €
- 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR 48 485 €, zníţenie o 3 531 €
- 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR 7 500 €, zníţenie o 2 500 €
- 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií 238 200 €, zníţenie o 33 343 €
- 0AS01– MV SR– Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 7 500 €, zníţenie o 2 500 €
- 0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – protidrogová politika 4 516 €, zníţenie o 684 €
- 08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam 15 000 €
Okrem toho boli v rozpočte na rok 2012 určené účelové prostriedky v prvku 06V0D01 – Sociálne
zabezpečenie v sume 27 843 100 € a 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.

Správa o hospodárení kapitoly

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 2 0 1 2

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly
Zámerom rozpočtovej politiky kapitoly v roku 2012 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.
Činnosť hlavných subjektov kapitoly bola v priebehu roka zameraná najmä na nasledovné oblasti:
V oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti bola činnosť organizácií a útvarov MV SR
zameraná najmä na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj s organizovaným zločinom,
boj proti korupcii,

centrálnu podporu činnosti Policajného zboru (ďalej len „PZ―), ochranu štátnej hranice,

prevenciu kriminality a azylovú politiku.
V rámci činnosti záchranných zloţiek zabezpečovali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného
zboru (ďalej „KR HaZZ―) 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 najmä na financovanie činnosti
obvodných úradov (vrátane úhrad nákladov preneseného výkonu štátnej správy), volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky

a orgánov samosprávy miest a obcí,

prevencie kriminality, štátnych archívov

a poskytovanie transferov občianskym zdruţeniam.
V rámci organizačných zmien došlo v priebehu roka 2012 k transformácii Rekreačného zariadenia
MV SR Plesnivec Vysoké Tatry, ktoré bolo k 9. 3. 2012 zrušené a dňom zrušenia prešli jeho práva a povinnosti
na novozriadenú

príspevkovú

organizáciu

RZ Tatry, ktorá bola zriadená ku dňu 1. 3. 2012.

Do rozpočtovej organizácie Ministerstvo bol v roku 2012 začlenený Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej

republiky pre rómske komunity a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Tieto útvary sú po personálnej, finančnej a materiálno – technickej stránke zabezpečované vecne
príslušnými útvarmi ministerstva. Podľa zákona č. 400/2011 Z. z. sa Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy stal vnútornou organizačnou jednotkou KR HaZZ Bratislava s pôsobnosťou
okresného riaditeľstva HaZZ na území hl. mesta SR Bratislavy.
Pouţitie rozpočtovaných prostriedkov bolo orientované predovšetkým na finančné krytie základných
prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií, útvarov rozpočtovej organizácie Ministerstvo resp. jej zariadení.
Na základe posúdenia naliehavosti a spresnenia vecných aktivít, v nadväznosti na rozsah disponibilných zdrojov,
boli pri rozpise rozpočtu určené aj priority, a to skvalitnenie funkčnosti integrovaného záchranného systému,
schengenský informačný systém II. generácie, elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb
(OPIS), policajné informačné systémy, prevencia kriminality, technické zabezpečenie hranice. U niektorých z nich
došlo v priebehu roka ku korekcii pôvodných zámerov, najmä v nadväznosti na uznesenie vlády SR
č. 387/2012 z 30. júla 2012 „K správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za I. polrok 2012
a predikcia vývoja do konca roka―, na základe ktorého viazalo MF SR kapitole rozpočtové výdavky v sume
22 000 000 €. Situácia vo financovaní potrieb niektorých programov sa čiastočne zlepšila v závere roka
vykonanými rozpočtovými opatreniami MF SR.
Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu boli v roku 2012 na financovanie potrieb kapitoly pouţité aj
prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ―). V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bolo ich čerpanie v roku
2012 vyššie o 13 014 723 €, takisto aj spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly (o 3 147 001 €). Do financovania
potrieb boli okrem toho zapojené aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, a to predovšetkým 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 v znení

neskorších predpisov.
V príjmovej časti rozpočtu pretrvávali počas celého roka negatívne tendencie, ktoré sa prejavovali
v nízkom časovom plnení rozpočtovaných príjmov, a to k 30. 6. 2012 na 39,5 % a k 30. 9. 2012 na 65,0 %
celoročného objemu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a vývoj plnenie v IV. štvrťroku 2012 akceptovalo MF SR
poţiadavku rezortu a zreálnilo rozpočet príjmov o sumu 7 600 000 €.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo čerpanie za kapitolu v jednotlivých štvrťrokoch v podstate
v súlade s časovým plánom resp. niţšie, i keď v niektorých rozpočtových organizáciách dochádzalo k vyššiemu
časovému čerpaniu výdavkov, najmä kategórie 630 – tovary a sluţby. Napriek medziročnému zvýšeniu
rozpočtovaných prostriedkov kategórie 630 – tovary a sluţby neboli ani v roku 2012 pokryté objektívne potreby
viacerých rozpočtových organizácií kapitoly. Táto situácia sa najvýraznejšie prejavila v tom, ţe väčšina
rozpočtových organizácií kapitoly nevykonávala opravy majetku v poţadovanom rozsahu, pričom opravy budov
a objektov naďalej realizuje len v havarijných prípadoch a nezabezpečuje ani obnovu prevádzkových strojov
a zariadení. Situácia sa čiastočne zlepšila vykonanými rozpočtovými opatreniami, ktorými sa navýšil rozpočet

výdavkov nie však v takom rozsahu, ako by to bolo ţiadúce. Navyše zvýšenie rozpočtu bolo do istej miery
orientované na náhradu výdavkov mimo rezortu (napr. mimoriadne udalosti, povodne) a nie priamo pre potreby
rozpočtových organizácií kapitoly.
Disproporcia medzi poţiadavkami a zdrojmi krytia pretrvávala aj v rámci kapitálových výdavkov, keď zo
zdrojov kapitoly nebolo moţné vykryť objektívne poţiadavky organizácií, vyplývajúce z potrieb rekonštrukcií
havarijných stavov objektov, zabezpečenia viacerých úloh z uznesení vlády SR, realizácie koncepcie rozvoja
kapitoly a podobne. Negatívny dopad na rozpočtové hospodárenie malo aj viazanie rozpočtových kapitálových
výdavkov v nadväznosti na úlohu z uznesenia vlády SR č. 387/2012 z 30. júla 2012

„K správe

o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za I. polrok 2012 a predikcia vývoja do konca roka―
v sume 22 000 000 €. Najnáročnejšie na rozsah finančných prostriedkov sú predovšetkým vecné aktivity
realizované prostredníctvom rozpočtovej organizácie Ministerstvo (Schengen II., Policajné informačné systémy,
Integrovaný záchranný systém), ktoré sú svojím rozsahom najväčšie a odčerpávajú podstatnú časť
rozpočtovaných zdrojov. Pritom na rekonštrukciu objektov resp. obnovu strojov a zariadení nezostáva dostatok
prostriedkov. Vysoké nároky si vyţaduje aj aktualizácia existujúceho programového vybavenia resp. obstarávanie
nových programov pre viacero organizácií kapitoly. Z tohto dôvodu bude zrejme pre ďalšie roky potrebné
zosúladiť rozsah výdavkov vynakladaných na oblasť informatizácie tak, aby sa táto nerozvíjala na úkor iných
odvetví, ale zohľadňovala reálne moţnosti a potreby kapitoly. Vyššie poţiadavky sú do istej miery vyvolané aj
zmenou niektorých právnych noriem. V súvislosti s novelizáciou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
v znení neskorších predpisov (uplatnenie princípu objektívnej zodpovednosti) boli avizované poţiadavky na
nákup a inštalovanie príslušných technických zariadení, s čím v schválenom rozpočte roku 2012 nebolo
uvaţované.
1.1. 2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
K 31. 12. 2012 dosiahli celkové príjmy kapitoly sumu 90 503 139 €, čo predstavuje 164,0 %
celoročného

upraveného rozpočtu, z toho rozpočtované

(kód zdroja 111, 13S1)

sumu

58 587 003 €

(106,2 %) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 11R1, 13R1, 35, 37, 72) sumu 31 916 136 €.
V porovnaní so skutočnosťou roku

2011 došlo k zvýšeniu celkových príjmov o 5 937 437 €, z toho

rozpočtovaných o 2 411 903 €.
Výdavky celkom boli v roku 2012 čerpané v sume 1 001 683 346 € (103,3 %), z toho rozpočtované
(kód zdroja 111, 11R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 131A, 131B) v sume 969 863 743 €
(100,0 %) a mimorozpočtové (kód zdroja 11R1, 13R1, 35, 37, 72) v sume 31 819 603 €.
V porovnaní so skutočnosťou za rok 2011 došlo k vyššiemu čerpaniu celkových výdavkov
o 36 628 359 €, z toho rozpočtovaných o 33 044 780 €. Najvyšší nárast dosiahli výdavky kategórie 640 – beţné
transfery (o 14 000 502 €) v súvislosti s financovaním volieb a úhradou výdavkov za povodne, ako aj kapitálové
výdavky (o 15 123 572 €).

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
Schválený rozpočet príjmov bol na základe ţiadosti kapitoly v nadväznosti na očakávané celoročné
plnenie rozpočtovým opatrením MF SR v mesiaci december 2012 zníţený o 7 600 000 € na sumu 55 188 000 €.
Vo výdavkovej časti rozpočtu vykonalo MF SR 181 rozpočtových opatrení, vplyvom ktorých sa rozpočet
výdavkov zvýšil o 67 757 760 €, v tom beţné výdavky o 11 755 343 € a kapitálové výdavky o 56 002 417 €.
Zvýšenie výdavkov (z hľadiska ich rozsahu) súviselo najmä s:
o

uvoľnením prostriedkov z predchádzajúcich rokov (kódy zdroja 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 131A, 131B)
v sume 28 792 376 €, z toho prostriedky EÚ a spolufinancovanie v sume 1 990 231 €,

o

úhradou výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami a odstraňovaním následkov povodní na
územiach miest, obcí a obvodných úradoch v Slovenskej republike v sume 1 841 173 €,

o

navýšením rozpočtu o prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania v sume
56 850 687 €, z toho na projekty Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej
úrovni MF SR - MV SR v sume 43 085 225 €, na financovanie rekonštrukcií hasičských staníc v sume
11 727 788 €, na rekonštrukciu a modernizáciu Strednej odbornej školy PZ v Košiciach v sume 95 181 €, na
zabezpečenie Operačného programu Výskumu a vývoja v sume 1 816 525 € pre Akadémiu Policajného
zboru a na zabezpečenie jej účasti v centrálnom rozvojovom projekte „Implementácia projektu OECD
AHELO na slovenských vysokých školách― v sume 19 650 €, na zabezpečenie financovania Operačného
programu Technická pomoc v sume 106 318 €,

o

s úhradou odmien a výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní pre policajtov úradu pre ochranu
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR v sume 28 234 € realizovaných rozpočtovými opatreniami
z rozpočtových kapitol ostatných rezortov,

o

s úhradou prevádzkových potrieb rezortu v sume 10 000 000 €.
Zníženie výdavkov súviselo najmä s:

o

viazaním v prospech MF SR na nákup licencií SAP prostredníctvom Centrálnej licenčnej zmluvy v sume
277 536 €,

o

zabezpečením finančných prostriedkov pre konečného príjemcu Finančné riaditeľstvo SR v rámci projektu
SK 2010 EBF P 1/1 NP v sume 91 150 €,

o

vratkou prostriedkov EÚ a spolufinancovania v sume 1 699 € od HaZZ,

o

viazaním výdavkov v sume 22 000 000 € podľa uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012 k „Správe
o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcia vývoja do konca
roka―,

o

dohodou s Ministerstvom obrany SR o poskytnutí špeciálnej prípravy príslušníkov PZ a HaZZ v sume
60 436 €,

o

úhradou za práce na štátnej hranici v sume 89 710 € na základe vykonávacej dohody s Úradom
geodézie, kartografie a katastra SR,

o

s finančným zabezpečením základných a špecializovaných polygrafických kurzov pre zamestnancov MV SR
v sume 64 183 €, ktoré realizovalo Ministerstvo obrany SR,

o

so zabezpečením finančných prostriedkov v sume 39 083 € pre konečného príjemcu Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záleţitosti SR na spolufinancovanie projektu ―Uţívateľská, legislatívna,
technologická podpora Národného vízového informačného systému―,

o

viazaním rozpočtových prostriedkov s pouţitím v nasledujúcom rozpočtovom roku (kódy zdroja 111, 11R2,
11S1, 11S2, 131B, 13S1, 13S2, 13S3) v sume 8 042 486 €, z toho prostriedky EÚ a spolufinancovanie
v sume 2 345 311 €,

o

so zúčtovaním prostriedkov EÚ a spolufinancovania poskytnutých najmä na financovanie hasičských staníc
v sume 121 757 €.
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 2012 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Celkové príjmy kapitoly boli plnené v sume 90 503 139 € (164,0 %), z toho rozpočtované (kód zdroja

111, 13S1) v sume 58 587 003 € (106,2 % upraveného rozpočtu ) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód
zdroja 11R1, 13R1, 35, 37 a 72) v sume 31 916 136 €.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení celkových príjmov podieľali hlavné kategórie:
nedaňové

príjmy v sume 84 944 303 €, z toho rozpočtované príjmy 58 587 003 € a príjmy

z mimorozpočtových zdrojov 26 357 300 €,
granty a transfery v sume 5 558 836 €.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 boli celkové nedaňové príjmy plnené vyššie o 4 650 279 €,
z toho rozpočtované o 2 411 903 € a granty a transfery vyššie o 1 287 158 €.
Na plnení rozpočtovaných príjmov sa podieľali nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) v sume
58 587 003 €, z toho jednotlivé kategórie nasledovne:

210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli sumu 1 638 350 € (106,8 % upraveného
rozpočtu), z toho najmä príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 1 054 134 € a z prenájmu
pozemkov v sume 580 676 €. Najvyšší rozsah v rámci tejto kategórie dosiahli príjmy obvodných úradov (ďalej
len „ObÚ―) v sume 897 268 €, a to za prenájom pozemkov v sume 568 569 €, z toho najmä ObÚ Bratislava
248 861 €, Košice 70 068 €, Poprad 49 181 €, Trnava 37 139 € a Piešťany 23 331 €. Príjmy z prenájmu budov,
priestorov a objektov dosiahli 327 242 €, z toho predovšetkým ObÚ Povaţská Bystrica 60 006 €, Nitra 56 778 €,
Nové Zámky 30 351 €, Banská Bystrica 21 299 € a Bratislava 19 655 €.
Krajské riaditeľstvá PZ ( ďalej len „KR PZ―) dosiahli v tejto kategórii príjmy 346 074 €, z toho
344 501 € za prenájom budov, priestorov a objektov. Z uvedenej podpoloţky prevaţná časť pripadá na KR PZ
Prešov 94 812 €, KR PZ Bratislava 61 463 €, KR PZ Trnava 47 487 €, KR PZ Ţilina 44 633 €.
Oproti skutočnosti roku 2011 boli dosiahnuté príjmy tejto kategórie za kapitolu celkom vyššie
o 54 525 €.
220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 45 282 999 € (105,5 %) tvorili z hľadiska
rozsahu rozhodujúcu časť nedaňových príjmov. Prevaţnú časť tvorili najmä príjmy za porušenie predpisov
(podpoloţka 222 003) v sume 39 048 818 € (104,4 %), ktoré sa však oproti skutočnosti roku 2011 zníţili
o 672 816 €. Z organizačného hľadiska podstatná časť dosiahnutých príjmov v roku 2012 pripadá na KR PZ
(36 995 468 €). Obdobne ako v minulých rokoch to boli najmä príjmy z pokút v blokovom konaní, ktoré za
kapitolu celkom dosiahli sumu 36 593 145 €, z toho 35 061 213 € pokuty v pôsobnosti KR PZ. Medziročný
pokles príjmov resp. ich úroveň je ovplyvňovaná mnohými faktormi napr. uprednostňovaním preventívneho
prístupu k páchateľom priestupkov pred represívnymi zásahmi v podobe pokút, povinným hlásením stanovísk
hliadok a obmedzením skrytého dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, úpravou
sadzobníka pokút, zmenou spôsobu riešenia priestupkov, hodnotiacim systémom dopravných policajtov.
Nemenej závaţným faktorom je aj nedostatočne účinná legislatíva, ktorá nevytvára dostatočný tlak na
dodrţovanie platobnej disciplíny, v dôsledku čoho sa doteraz nepodarilo výraznejšie zníţiť sumu nezaplatených
pohľadávok za pokuty vyrubené často i pred niekoľkými rokmi.
Za KR PZ sú k 31. 12. 2012 vykazované pohľadávky za pokuty v celkovej sume 40 021 669 €.
Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb (poloţka 223) dosiahli 5 457 129 €, pričom z vecného
hľadiska to boli najmä príjmy za napojenie na pulty centralizovanej ochrany 2 811 307 € v pôsobnosti KR PZ.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k ich poklesu o 173 555 €, čo bolo ovplyvnené odpájaním
viacerých objektov na ţiadosť ich majiteľov, z titulu neplnenia zmluvných povinností, ako aj rozširovaním sluţieb
SBS. Príjmy za policajný sprievod dosiahli sumu 60 557 €. Rozpočtová organizácia HZS dosiahla príjmy
v sume 235 392 €, a to najmä za záchrannú činnosť v horských oblastiach podľa zákona č. 544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej sluţbe v znení neskorších predpisov, za zabezpečenie lyţiarskych sluţieb alebo záchrannú
činnosť na základe podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení, príjmy za
asistencie pri športových a iných podujatiach, príjmy za školenia, odstrel lavín a ubytovacie sluţby. Z príjmov
za sluţby v zariadeniach sociálnych sluţieb v sume 360 976 € vykazuje najväčší podiel Akadémia Policajného
zboru Bratislava (ďalej len „Akadémia PZ―) 204 248 € a KR PZ Bratislava 65 736 € za príjmy z ubytovní a za

ubytovanie poslucháčov. V rámci príjmov „inde nezaradené― (1 556 305 €) to boli najmä príjmy KR PZ Nitra
v sume 742 914 € za sluţby spojené s fyzickou ochranou Atómovej elektrárne Mochovce, príjmy KR PZ Trnava
v sume 698 260 €, z toho príjmy za ochranu objektov spoločností Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
339 265 € a Atómovej elektrárne, závod Jaslovské Bohunice v rovnakej sume.
V medziročnom porovnaní došlo k poklesu dosiahnutých príjmov o 505 883 €.
230 – kapitálové príjmy dosiahli sumu 8 703 159 €, pričom plnenie celoročného upraveného rozpočtu
kapitoly dosiahlo 100,6 %.
Podstatnú časť z nich predstavovali príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív (poloţka 233)
v sume 6 240 381 € (98,0 %), ktoré sa realizovali predovšetkým prostredníctvom ObÚ v sume 5 602 560 €.
V rámci nich najväčší rozsah príjmov dosiahol ObÚ Bratislava (3 851 267 €), Trebišov (337 200 €), Poprad
(235 696 €), Piešťany (201 995 €), Senica (145 120 €) a Banská Bystrica (126 580 €).
Príjmy z predaja kapitálových aktív (poloţka 231) dosiahli za kapitolu celkom sumu 2 462 738 €
(107,8 %), z toho v ObÚ 1 099 386 € (118,6 %). V rámci nich to boli najmä ObÚ Banská Bystrica (347 556 €),
a to za odpredaj starých budov získaných z dedičských konaní. Najväčší podiel na naplnení príjmov z celkového
objemu predstavuje predaj budovy na Dolnej Striebornej v Banskej Bystrici v sume 314 170 € spoločnosti
EuroGames s. r. o. Ďalšie príjmy boli vykázané v ObÚ Košice (172 959 €) predovšetkým za odpredaj bytov
a rodinného domu, v ObÚ Ţilina (141 081 €) najmä za

predaj budovy Obchodnej

akadémie Tomáša

Akvinského v Ţiline, bytov v Ţiline a Ruţomberku. ObÚ Piešťany dosiahol príjem 125 824 € najmä za odpredaj
dvoch budov základnej školy v Piešťanoch, ObÚ Nitra 94 916 € za predaj budovy bývalej poţiarnej stanice
v katastrálnom území Zlaté Moravce a ObÚ Prešov (70 844 €) v prevaţnej miere za odpredaj budov fyzických
osôb (v obciach Spišská Belá, Hrabkov a Suchá Dolina).
V pôsobnosti KR PZ – 1 329 027 € (plnenie na 100,2 %) boli príjmy tejto kategórie dosiahnuté najmä
v KR PZ Košice v sume 1 168 444 € za

odpredaj pozemkov v Košiciach, obci Kaluţa, Trebišove

a administratívnej budovy v Košiciach, KR PZ Banská Bystrica (282 700 €) za odpredaj budov a pozemkov
v Trstenej, Abovciach a Tornali, KR PZ Ţilina (155 640 €) najmä za odpredaj administratívnej budovy s priľahlými
pozemkami v Martine v sume 151 000 €, ktorá bola od roku 1996 nevyuţívaná a v roku 2011 bola vyhlásená za
prebytočný majetok štátu. Príjmy KR PZ Trnava (132 828 €) boli dosiahnuté za predaj bytov, KR PZ Bratislava
(60 836 €) najmä za odpredaj rekreačného zariadenia v Senci.
Oproti skutočnosti roku 2011 boli dosiahnuté príjmy tejto kategórie za kapitolu vyššie o 2 246 352 €, a to
najmä u príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív v pôsobnosti ObÚ a u príjmov KR PZ.
290 – iné nedaňové príjmy dosiahli 2 961 937 € (143,9 %), pričom v rozhodujúcej miere sa na nich
podieľali najmä „iné príjmy― (podpoloţka 292 027) v sume 1 663 412 €. Z vecného hľadiska išlo predovšetkým
o príjmy za zosobnenie škôd v sume 256 918 €, pohľadávky z regresných náhrad (392 350 €), pohľadávky
z pokút, trovy konania (156 504 €), náhrady trov trestného a priestupkového konania (91 694 €). V rámci
dosiahnutých príjmov „inde nezaradené― (384 750 €) to boli predovšetkým príjmy sekcie verejnej správy v sume
298 728 € za prepadnuté kaucie v súvislosti s voľbami do NR SR. Z hľadiska rozsahu príjmov významný podiel
v tejto kategórii dosiahli príjmy z dobropisov 736 953 €, predovšetkým v KR PZ Bratislava 106 903 €, Banská

Bystrica 37 134 € , Košice 33 059 €, Ţilina 31 704 €, v ObÚ Povaţská Bystrica 43 158 €. Príjmy z vratiek dosiahli
sumu 425 552 €, predovšetkým v ObÚ Povaţská Bystrica 74 114 € za vyúčtovanie sluţieb nájomníkom a v
rozpočtovej organizácii Ministerstvo 266 216 €, z čoho 178 522 € predstavuje vysporiadanie príjmov z delimitácie
automobilových opravovní (zmena právnej formy v roku 2009) a vrátenie mimoriadnej zálohy v úrade pre
ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií za rok 2011 v sume 28 240 €. Príjmy z refundácie dosiahli
v roku 2012 za kapitolu sumu 110 724 €. U týchto podpoloţiek (dobropisy, vratky, refundácie) sa relatívne vysoko
prekročil upravený rozpočet, nakoľko ide o príjmy, ktoré majú do značnej miery náhodilý charakter a ich
očakávaný celoročný rozsah nie je moţné vopred presne odhadnúť.
Oproti skutočnosti roku 2011 boli dosiahnuté príjmy tejto kategórie vyššie o 616 358 €.
V štruktúre príjmov kapitoly nedošlo v roku 2012 oproti predchádzajúcim rokom k výraznejším zmenám
a prevaţnú časť naďalej tvorili príjmy z pokút (poloţka 222), kapitálové príjmy (kategória 230) a poplatky a platby
z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb (poloţka 223).
Plnenie príjmov voči schválenému rozpočtu bolo v jednotlivých štvrťrokoch roku 2012 pomerne nízke,
pričom za I. polrok predstavovalo len 39,5 % a za I - III. štvrťrok 65,0 % celoročného rozpočtu. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť a spresnenie očakávaného celoročného plnenia príjmov sa v závere roka zreálnil ich
rozpočtovaný objem. Na základe poţiadavky kapitoly vykonalo MF SR rozpočtové opatrenie, ktorým zníţilo
záväzný ukazovateľ príjmov o 7 600 000 € na sumu 55 188 000 €.
300 - Granty a transfery
Granty a transfery ako príjmy z mimorozpočtových zdrojov boli plnené v celkovej sume 5 558 836 €,
z toho
 tuzemské beţné granty a transfery ( pol. 310 ) v sume 110 729 €,
 tuzemské kapitálové granty a transfery ( pol. 320 ) v sume 5 070 €,
 zahraničné granty ( pol. 330 ) v sume 5 443 037 €.
Doplnkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa § 23
zákona o rozpočtových pravidlách
V sledovanom období dosiahlo plnenie tejto kategórie príjmov (kód zdroja 72 – vybrané mimorozpočtové
prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy) sumu 26 473 099 €.
Prevaţnú časť z nich predstavovali príjmy od iných subjektov prijaté formou dotácií alebo grantu (kód
72c) v sume 17 319 682 €. Z vecného hľadiska išlo najmä 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. Príjmy z poistného plnenia zo
zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia (kód 72e) dosiahli sumu 700 724 €, z úhrad stravy (kód
72f) 8 229 210 €, príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (kód 72g) v sume
94 174 € vykázané v Akadémii PZ v prevaţnej miere za prijímacie pohovory a skúšky poslucháčov, resp. príjmy
prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy (72a) v sume 112 964 €.

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej
republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
V kapitole v roku 2012 neboli v schválenom rozpočte v rámci príjmov rozpočtované finančné prostriedky
z rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ―).
Prostriedky EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi boli v roku 2012
prijaté celkovej sume 6 325 578,97 €.
Rozhodujúca časť týchto príjmov bola prijatá v rámci Platobnej jednotky (ďalej „PJ―) za jednotlivé
fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (ďalej len „Solidarita―) v celkovej sume
3 614 199,83 €. Príjem podľa jednotlivých fondov tohto programu pozostával z nasledovných ročných programov
a titulov:
a/ na

mimorozpočtový

účet

Európskeho

fondu

pre

utečencov

(ERF)

boli

v roku

2012

poukázané z Európskej komisie (ďalej len „EK―) finančné prostriedky v celkovej sume 706 581,28 €. Z uvedenej
sumy predstavovala 1. zálohová platba pre ročný program 2012 sumu 334 040,50 € a 2. zálohová platba pre
ročný program 2010 sumu 394 592,12 € a záverečná platba za ročný program 2009 sumu 18 231,06 €. Ďalšie
príjmy na tento účet vyplynuli zo záverečného zúčtovania projektov v sume 77 872,08 € a odvodu na základe
vykonanej následnej finančnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v sume 144,09 €. V celkovom príjme
je zahrnuté zníţenie, ktoré predstavuje odvod na účet EK v rámci záverečnej platby za ročný program 2008
v sume 118 298,57 €.
b) príjem Fondu pre vonkajšie hranice (EBF) bol v celkovej sume 1 247 853,30 €, z toho 1. zálohová platba
na ročný program 2012 v sume 709 242,00 €, 2. zálohová platba na ročný program 2010 v sume 424 311,17 €
a záverečná platba ročného programu 2007 predstavovala sumu 114 300,13 €.
c/ prijaté finančné prostriedky Európskeho fondu pre návrat (RF) v celkovej sume 980 911,88 € pozostávali
z 1. zálohovej platby na ročný program 2012 v sume 480 760,50 €, 2. zálohovej platby v sume 382 774,27 € za
ročný program 2010 a záverečnej platby za ročný program 2008 v sume 3 527,09 €. V rámci salda záverečného
zúčtovania projektov bola od konečných príjemcov prijatá suma 113 850,02 €.
d/ na mimorozpočtový účet Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) boli
prijaté finančné prostriedky v celkovej sume 678 853,37 €. Z tejto sumy 1. zálohová platba na ročný program
2012 bola v sume 394 443,00 €, 2.zálohová platba na ročný program 2010 v sume 263 477,87 €. Ostatné príjmy
vznikli zo salda záverečného zúčtovania projektov od konečných príjemcov v sume 27 812,85 € a odvodu na
základe vykonanej kontroly orgánu auditu v sume 338,34 €. V celkovom príjme je zahrnuté zníţenie, ktoré
predstavuje odvod na účet EK v rámci záverečnej platby za ročný program 2009 v sume 7 218,69 €.
Na financovanie projektov schvaľovaných a financovaných priamo EK a na základe medzinárodných
zmlúv (najmä v rámci programu Program predchádzanie a boj proti trestnej činnosti, akcie EBF, ERF
a FRONTEX) boli prijaté finančné prostriedky celkom v sume 2 711 379,14 €.
V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu nebola v roku 2012 prijatá ţiadna platba.

1.3. V ý d a v k y k a p i t o l y
Prehľad o celkových výdavkoch kapitoly za rok 2012 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Rozpočet výdavkov na rok 2012 bol schválený v sume 902 168 231 €, z toho beţné výdavky v sume
859 098 231 € a kapitálové výdavky v sume 43 070 000 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011
bol tento vyšší o 41 561 430 € (o 4,8 %), v beţných výdavkoch vyšší o 48 491 430 € ( o 6,0 %) a v kapitálových
výdavkoch niţší o 6 930 000 € (o 13,9 %).
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka
upravený na sumu 969 925 991 €, z toho beţné výdavky na 870 853 574 € a kapitálové výdavky
na 99 072 417 €.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 1 001 683 346 €, z toho rozpočtované výdavky ( kód zdroja
111, 11R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 1319, 131A, 131B) v sume 969 863 743 € (100,0 %)
a výdavky z mimorozpočtových zdrojov ( kódy zdrojov 11R1, 13R1, 35, 37, 72 ) v sume 31 819 603 €.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 boli celkové výdavky čerpané vyššie

o 36 628 359 €, z toho

rozpočtované o 33 044 780 €.
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.
1.3.1.

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
a) 600 - Beţné výdavky
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 návrhu rozpisu rozpočtu rozpočtované

ako záväzný ukazovateľ v celkovej sume 440 337 288 €, pre 36 135 zamestnancov zaradených v rozpočtových
organizáciách, z toho na sluţobné príjmy pre 23 047 príslušníkov PZ v sume 317 699 563 €, pre 4 286
príslušníkov HaZZ v sume 51 616 033 €, pre 128 príslušníkov HZS v sume 1 518 710 €, pre 4 088 štátnych
zamestnancov v sume 36 738 694 € a ostatných 4 586 zamestnancov v sume 32 764 288 €.
Limit platových prostriedkov bol pre rok 2012 rozpísaný na úrovni roka 2011, podstatne zníţený oproti
roku 2010. V schválenom rozpise boli zohľadnené iba výdavky súvisiace s konaním predčasných volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky, výdavky k zlepšeniu podnikateľského prostredia v nadväznosti na
uznesenie vlády SR č. 486/2011 pre 20 funkčných miest, delimitácia mzdových prostriedkov pre 8 funkčných
miest príslušníkov PZ z Národnej rady Slovenskej republiky a transformácia príspevkovej organizácie Tlačiareň
MV SR na rozpočtový útvar rozpočtovej organizácie Ministerstvo.
V priebehu roka 2012 bol rozpočet upravený na sumu 443 050 233 € pre 36 152 zamestnancov. Bolo
vykonaných 59 rozpočtových opatrení, z toho 30 prostredníctvom MF SR s dopadom na úpravu stanovených
záväzných ukazovateľov. Úprava rozpočtu bola vykonaná najmä v súvislosti s poskytnutím prostriedkov
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania štátneho rozpočtu pre Akadémiu PZ,
s delimitáciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj

občianskej spoločnosti, ktorou bolo v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 308/2012 a uznesenie vlády SR
č. 309/2012 k termínu 1. 9. 2012 delimitovaných z Úradu vlády SR 50 funkčných miest zamestnancov aparátu
ústredného orgánu (17 prepočítaný počet) spolu s objemom mzdových prostriedkov pre 29 zamestnancov.
Rozpočet platových prostriedkov pre 21 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
bol dodatočne upravený o prostriedky poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu (zdroj 11S). V súvislosti s deficitom platových prostriedkov v sume 2 500 000 € bola
realizovaná ďalšia úprava rozpočtu, ktorej krytie bolo zabezpečené v rámci disponibilných beţných výdavkov
kapitoly. Tento deficit bol spôsobený najmä zvýšeným vyplácaním nárokových zloţiek funkčného platu,
nariaďovaním štátnej sluţby nadčas, sluţobnej a pracovnej pohotovosti v súvislosti so záchrannými a
bezpečnostnými akciami. Úprava rozpočtu bola vykonaná aj v súvislosti s úhradou výdavkov za povodňové
a záchranné práce v roku 2012, s udelením odmien príslušníkom PZ zabezpečujúcich prepravu a ochranu
ústavných činiteľov Slovenskej republiky a dokrytím deficitu platových

prostriedkov pre zamestnancov

obvodných úradov v sume 29 543 €.
K 31. 12. 2012 boli celkové výdavky tejto kategórie čerpané v sume 443 228 370 €, čo predstavuje
plnenie na 100,0 %. V rámci tejto kategórie boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky v sume 180 178 €.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo čerpanie vyššie o 1 %, čo sa prejavilo aj v jednotlivých
priemerných sluţobných príjmoch a platoch zamestnancov.
Podľa jednotlivých foriem odmeňovania bolo čerpanie mzdových prostriedkov nasledovné:


sluţobné príjmy príslušníkov PZ v sume 318 207 291 € ( 100,0 %). Čerpanie oproti rovnakému obdobiu
minulého roka bolo vyššie o 0,2 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka PZ dosiahol sumu 1 235,Eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 9 € a s upraveným rozpočtom na rok
2012 viac o 84 €. Priemerná vyplatená odmena na 1 príslušníka bola v sume 701 €, čo je v porovnaní
s minulým rokom viac o 76 €. Plnenie počtu príslušníkov oproti upravenému rozpočtu 23 047 osôb je
niţšie o 1 583 osôb.



sluţobné príjmy príslušníkov HaZZ v sume 53 067 897 € ( 100,0 %). V uvedenej sume sú zahrnuté aj
mimorozpočtové prostriedky v sume 259 €, získané z prostriedkov EÚ. Čerpanie oproti rovnakému
obdobiu minulého roka bolo vyššie o 2,5 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka dosiahol sumu
1 087,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 31 € a s upraveným rozpočtom na
rok 2012 viac o 55 €. Priemerná vyplatená odmena na 1 príslušníka bola v sume 671 €, čo je v porovnaní
s minulým rokom viac o 399 €. Plnenie počtu oproti upravenému rozpočtu 4 286 osôb je niţšie o 217
osôb.



sluţobné príjmy príslušníkov HZS v sume 1 568 710 € ( 100,0 %). Čerpanie oproti rovnakému obdobiu
minulého roka bolo vyššie o 3,3 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka dosiahol sumu
1 021,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 17 € a na úrovni upraveného
rozpočtu na rok 2012. Priemerná vyplatená odmena na 1 príslušníka bola v sume 499 €, čo je v porovnaní
s minulým rokom viac o 42 €. Plnenie počtu oproti upravenému rozpočtu dosiahlo 100 % (t. j. 128 osôb).



platy štátnych zamestnancov v sume 38 917 406 € ( 100,5 % ). V uvedenej sume sú zahrnuté aj
mimorozpočtové prostriedky v sume 179 011 €, získané z prostriedkov EÚ. Čerpanie oproti rovnakému
obdobiu minulého roka bolo vyššie o 6,3 %. Priemerný sluţobný plat štátneho zamestnanca dosiahol
sumu 809,- €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac

o 40 € a v porovnaní

s upraveným rozpočtom na rok 2012 viac o 28 €. Priemerná vyplatená odmena na 1 zamestnanca bola
v sume 599 €, čo je v porovnaní s minulým rokom viac o 288 €. Plnenie počtu zamestnancov oproti
upravenému rozpočtu 4 095 osôb je niţšie o 121 osôb.


platy ostatných zamestnancov v sume 31 467 066 € ( 100,0 %). V uvedenej sume sú zahrnuté aj
mimorozpočtové prostriedky v sume 908 €, získané z prostriedkov EÚ. Čerpanie prostriedkov oproti
obdobiu minulého roka bolo vyššie o 0,6 %. Priemerný plat zamestnanca dosiahol sumu 614,- €, čo je
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 15 € a s upraveným rozpočtom na rok 2012 viac
o 39 €. Priemerná vyplatená odmena na 1 zamestnanca bola v sume 459 €, čo je v porovnaní s minulým
rokom viac o 98 €. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 4 579 osôb je niţšie o 290
osôb.
Čerpanie platových prostriedkov aparátu ústredného orgánu
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 651/2011 bol

ako záväzný ukazovateľ stanovený pre aparát ústredného orgánu celkový objem platových prostriedkov v sume
14 064 889 € pre 1 292 zamestnancov, z toho na sluţobné príjmy pre 99 príslušníkov HaZZ v sume 1 366 475 €,
pre 535 štátnych zamestnancov v sume 6 827 894 € a ostatných 658 zamestnancov v sume 5 870 520 €.
V priebehu roka 2012 bol rozpočet aparátu ústredného orgánu upravený na sumu 15 045 764 € pre
1 460 zamestnancov. Celkové výdavky boli čerpané v sume 15 219 034 €, čo predstavuje plnenie 101,2 %.
V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume 174 631 €. V porovnaní so skutočnosťou roku
2011 bolo čerpanie vyššie o 6,5 %. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 1 460
zamestnancov bolo niţšie o 99 osôb.
Z uvedeného hodnotenia vyplýva, ţe záväzné ukazovatele kategórie mzdy, platy, sluţobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a počtu zamestnancov za rok 2012 boli dodrţané, ako aj systemizácia policajtov
v štátnej sluţbe a systemizácia príslušníkov HaZZ a HZS.
620 - Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet tejto kategórie na rok 2012 bol schválený v sume 147 991 192 € a v hodnotenom období na
základe rozpočtových opatrení upravený na sumu 148 443 300 €. V zmysle platných právnych predpisov výdavky
na poistné sú rozpočtované k platovým prostriedkom príslušníkom PZ, HaZZ a HZS v sume 33,2 % a ostatných
zamestnancov 34,95 %.
K 31. 12. 2012 boli výdavky (vrátane mimorozpočtových) čerpané v sume 148 503 726 € (100,0 %),
pričom odvody finančných prostriedkov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosiahli sumu 39 058 172 €, do
ostatných zdravotných poisťovní sumu 6 151 196 €, do Sociálnej poisťovne 17 513 707 €, do doplnkových
dôchodkových poisťovní 1 443 664 € a na osobitný účet kapitoly 84 336 987 €.

630 - Tovary a sluţby
Schválený rozpočet v sume 213 961 686 € bol v priebehu roka 2012 upravený na sumu 225 638 826 €
(navýšenie o 11 677 140 €), a to predovšetkým úpravou rozpočtu z prostriedkov EÚ a spolufinancovaním
z rozpočtu kapitoly pri zníţení rozpočtovaných prostriedkov v kóde zdroja 111. Z organizačného hľadiska
k najväčšej úprave došlo v KR PZ (o 9 485 239

€) a v ObÚ (o 2 823 246 €) na dokrytie

základných

prevádzkových potrieb na rok 2012.
Výdavky tejto kategórie celkom dosiahli k 31. 12. 2012 sumu 239 164 986 €, z toho rozpočtované
225 589 659 € (100 %) a z mimorozpočtových zdrojov (11R1, 13R1, 35, 37, 72) sumu 13 575 327 €. Na
čerpaní výdavkov tejto kategórie sa najväčšou mierou podieľala rozpočtová organizácia Ministerstvo (52,3 %)
a KR PZ (32,6 %).
Oproti skutočnosti roku 2011 došlo v tejto kategórii k niţšiemu čerpaniu rozpočtovaných výdavkov
o 2 460 424 € (o 1,0 %), a to predovšetkým u ObÚ (o 22 437 031 €). Táto skutočnosť je ovplyvnená
jednorazovým vplyvom, a to úhradou prehratých súdnych sporov vedených voči ObÚ v závere roka 2011 v sume
22 488 819 €. U ostatných rozpočtových organizácií kapitoly došlo k zvýšeniu čerpania oproti roku 2011, pričom
finančné prostriedky boli pouţité predovšetkým na zabezpečenie beţnej prevádzky. 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). V tejto súvislosti je nutné
poznamenať, ţe realizácia niektorých vecných úsporných opatrení v organizáciách kapitoly je sčasti negovaná
nárastom cien, najmä energií, pohonných hmôt, nájomného a pod.
Čerpanie jednotlivých poloţiek (z hľadiska rozsahu výdavkov) bolo nasledovné:
Najvyššou mierou (27,8 %) sa na výdavkoch podieľali výdavky za služby (pol. 637). Vzhľadom na to, ţe
na 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 (28 492 176 €), a to najmä za platby znalcom, stravné, prídel do
sociálneho fondu a na výplatu odevného policajtom, výdavky rozpočtovej organizácie Ministerstvo (23 236 385 €)
predovšetkým za všeobecné sluţby, stravovanie, náhrady a výdavky obvodných úradov v sume 4 037 460 €.
Finančné prostriedky, čerpané v sume 62 683 033 € (100,0 %), boli pouţité najmä na:
- výdavky spojené s poskytovaním stravovania pre zamestnancov v sume 15 870 833 €,
- výdavky spojené s obstaraním znaleckých posudkov, expertíz a štúdií 10 906 150 €,
- úhradu poskytovaných všeobecných sluţieb 9 577 411 €, z čoho najväčší podiel pripadá na upratovanie
a čistenie (1 906 113 €), zmluvné sluţby vyššie nezaradené (4 390 363 €), kde najväčší podiel na čerpaní
predstavovala príprava hlasovacích lístkov a tlač a volebných tlačív (2 103 958 €), distribúcia obálok do volieb
do NR SR (100 361€), opravy a údrţba areálov a budov (614 804 €), revízie a kontroly (1 016 772 €),
- likvidáciu odpadu ( 772 254 €) a tlmočnícka a prekladateľská činnosť (697 225 €),
- prídel do sociálneho fondu v nadväznosti na uzatvorené kolektívne zmluvy 4 955 940 €,

- odmeny a príspevky 3 746 193 €, a to v prevaţnej miere za príspevok na civilné odievanie zamestnancov
v sluţobnom pomere (3 733 966 € ),
- úhradu špeciálnych sluţieb 2 679 295 €, najmä za ochranu objektov RHP Sobrance, migračného úradu
MV SR a ObÚ (1 285 561 €) a špeciálne sluţby inde nezaradené (672 068 €),
- dane 2 340 067 €,
- náhrady (4 766 038 €), a to najmä náhrady v rozpočtovej organizácii Ministerstvo (3 307 697 €) za zdravotnú
starostlivosť , náhrady externým lekárom a náhrady za preventívne rehabilitácie a rekreácie,
- osobitné finančné prostriedky 1 844 235 €,
- školenia, kurzy, semináre 2 049 041 €.
V čerpaní poloţky 637 došlo pri rozpočtovaných výdavkoch oproti roku 2011 k nárastu o 13 533 157 €
(o 19,7 %).
Pomerne vysokou mierou (19,2 % ) sa na celkovom čerpaní podieľali tieţ výdavky za energie, vodu
a komunikácie (pol. 632), ktoré boli čerpané v sume 43 320 412 € (99,9 %). Najvyššie čerpanie bolo
u rozpočtovej organizácie Ministerstvo (16 739 028 €), 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) 23 163 713 €,
- komunikačnú infraštruktúru (komunikačné okruhy a siete) 10 253 973 €,
- poštovné a telekomunikačné sluţby 7 556 931 €,
- vodné a stočné 2 345 796 €.
Vyššie medziročné čerpanie o 755 896 € bolo ovplyvnené najmä vyššími úhradami poštovného
a telekomunikačných sluţieb o (1 211 287 €) úhradami energií o ( 437 826 €) a pri niţšom čerpaní výdavkov
komunikačnej infraštruktúry (1 141 853 €).
Výdavky na materiál (pol. 633) čerpané v sume 41 215 416 € (99,9 %) predstavujú z celkového
čerpania tovarov a sluţieb 18,3 %. Najvyššie čerpanie je aj na tejto poloţke u rozpočtovej organizácie
Ministerstvo 30 273 458 € z dôvodu centrálne zabezpečovaného materiálu (osobné doklady, výzbroj, tabuľky
s evidenčnými číslami).
Finančné prostriedky boli pouţité najmä na :
- nákup všeobecného materiálu 15 159 966 €, a to predovš;etkým rozpočtovou organizáciou Ministerstvo
(9 152 660 €) a u KR PZ (4 665 305 € ). V rámci uvedenej poloţky bol uhradený predovšetkým nákup
spotrebného materiálu k výpočtovej technike (tonery, USB kľúče, CD, DVD) v sume 341 235, chemikálií
(944 451 €) a krmiva pre zvieratá (643 137 €). Najväčší podiel na čerpaní u KR PZ čo predstavuje 65,1%
(3 037 021 € ) malo obstaranie materiálu (papiere, cartridge, tonery, optovalce),
- pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 5 140 263 €, najmä pre potreby HaZZ,
- obstaranie špeciálneho materiálu 10 966 789 €, predovšetkým pre osobné doklady (8 320 371 €),

- výpočtovú techniku 5 316 738 €,
- telekomunikačnú techniku 1 010 572 €,
- špeciálne stroje, prístroje a zariadenia v sume 896 751 €.
V uvedenej poloţke došlo k výraznému medziročnému nárastu výdavkov (o 4 004 147 €) o 10,8 %, a to
predovšetkým v podpoloţkách 633006 – Všeobecný materiál (761 280 €), 633 010 – Pracovné odevy, obuv
a pracovné pomôcky (224 313 €) a 633 002 – Výpočtová technika (3 209 032 €). K poklesu výdavkov došlo na
podpoloţke 633007 – Špeciálny materiál (808 600 €).
Čerpanie na poloţke dopravné (pol. 634) v sume 40 033 328 € (99,9 %) predstavuje z celkového
čerpania kategórie 17,8 %. Oproti roku 2011 bolo čerpanie vyššie o 10 950 675 €, a to najmä za nákup PHM.
Finančné prostriedky boli v hodnotenom roku pouţité na:
- nákup pohonných hmôt a mazív 25 014 611 €, z čoho podstatnú časť čerpali KR PZ (10 288 814 €)
a rozpočtová organizácia Ministerstvo (13 133 660 €),
- servis, opravy a údrţbu sluţobných vozidiel 10 880 798 €, z toho realizované vo vlastných opravovniach
v sume 6 941 555 €. Prevaţnú časť výdavkov tvorili výdavky KR PZ (6 384 313 €) a rozpočtovej organizácie
Ministerstvo (3 880 421 €),
- úhradu zmluvného a havarijného poistenia 3 510 817 €.
Rutinná a štandardná údrţba (pol. 635) sa na celkovom plnení kategórie podieľala 13,5 % a jej čerpanie
dosiahlo 30 391 932 € (100,0 %). Podstatná časť čerpania pripadá na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo
27 268 183 €, najmä v súvislosti s údrţbou telekomunikačnej techniky (10 727 227 €), aktualizáciou softvéru
(8 622 613 €), údrţbou komunikačnej infraštruktúry (3 373 676 €), údrţbou špeciálnych strojov a zariadení
(2 499 014 €).
Finančné prostriedky boli pouţité na údrţbu a opravy:
- telekomunikačnej techniky 10 786 237 €, predovšetkým servis telekomunikačných systémov a zariadení
(3 137 599 €) a servis rádiokomunikačných systémov a zariadení (7 649 590 €),
- softvéru 8 709 468 €,
- budov 2 945 781 €, z toho u rozpočtovej organizácie Ministerstvo (1 538 939 €) a v KR PZ (966 815 €),
v rámci ktorej sa riešili v prvom rade havarijné stavy a údrţba objektov,
- komunikačnej infraštruktúry 3 385 751 €,
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky 2 893 373 €, z toho na údrţbu techniky na výrobu
osobných dokladov (1 238 033 €), údrţbu špeciálnych strojov (779 337 €), spravodajskej techniky
(582 064 €) a meracej a monitorovacej techniky (281 193 €),
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 320 420 €.
Oproti skutočnosti za rok 2011 došlo k nárastu výdavkov o 1 433 902 €, 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 4 784 352 € (100,0 %), čo je z celkových výdavkov kategórie
2,1 %. Oproti roku 2011 bolo čerpanie vyššie o 433 359 €, pričom finančné prostriedky boli pouţité najmä na
úhradu nájomného za prenajaté budovy a objekty alebo ich časti v sume 4 572 972 €. Najvyšší podiel
z výdavkov kapitoly pripadá na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo (2 512 588 €), a to prakticky v celom
rozsahu (2 476 015 €) za úhradu nájomného za prenajaté budovy a objekty alebo ich časti.
Najniţší podiel výdavkov danej kategórie (1,4 %) pripadá na cestovné náhrady (pol. 631) v sume
3 161 186 €. Oproti roku 2011 boli tieto vyššie o 91 652 €. V rámci uvedenej poloţky boli prostriedky vynaloţené
najmä na domáce sluţobné cesty 1 736 739 € a zahraničné sluţobné cesty 1 324 290 €. Najvyšší podiel
z uvedenej poloţky pripadá na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo (1 770 742 €), a to predovšetkým na
financovanie zahraničných misií a pridelencov v rámci prezídia Policajného zboru (ďalej len „PPZ―) a aktivity
úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
640 - Beţné transfery
Schválený rozpočet beţných transferov bol v sume 56 808 065 € a v priebehu roka 2012 bol upravený
rozpočtovými opatreniami na sumu 53 721 215 €.
Z vecného hľadiska došlo k zvýšeniu prostriedkov viacerými rozpočtovými opatreniami MF SR, najmä
v súvislosti s náhradami výdavkov na záchranné práce počas mimoriadnych udalostí na území miest, obcí
a ObÚ v Slovenskej republike prostredníctvom ObÚ a s náhradou škôd spôsobených povodňami v celkovej
sume 1 823 793 €. Ďalej sa rozpočet beţných transferov podľa § 8 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil o sumu
325 334 € na spolufinancovanie aktivít z Európskeho fondu pre návrat, Európskeho fondu pre vonkajšie hranice
a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. V súvislosti s prechodom pôsobnosti
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti na základe uznesenia vlády SR č. 308/2012 k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a uznesenia vlády SR č. 309/2012 k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti došlo k delimitácii rozpočtových prostriedkov z Úradu vlády SR do kapitoly MV SR
a rozpočet beţných transferov sa zvýšil o sumu 652 909 €.
V priebehu roku 2012 došlo aj k viacerým úpravám, ktorými sa zníţil pôvodný rozpočet výdavkov tejto
kategórie. Z hľadiska ich rozsahu to bolo najmä financovanie projektov prevencie kriminality, kde MF SR zníţilo
rozpočet výdavkov v prospech kapitálových transferov o sumu 320 759 €. V rámci prevodu prostriedkov na
osobitný účet došlo v priebehu roka k zníţeniu pôvodne rozpočtovanej sumy o 4 310 867 €, a to v nadväznosti na
spresnenie očakávanej celoročnej potreby výplat z uvedeného účtu. Z dôvodu zabezpečenia

finančných

prostriedkov pre konečného príjemcu Finančné riaditeľstvo SR na realizáciu projektu SK 2010 EBF P1/1 NP
sa viazali beţné transfery kapitoly o sumu 91 125 €. V závere rozpočtového roka sa podľa § 8 zákona 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov sa v nadväznosti na časové čerpanie prostriedkov Európskeho fondu pre vonkajšie hranice
a Európskeho fondu pre návrat viazali beţné transfery na úseku ochrany štátnej hranice v sume 419 682 €,
ktorých pouţitie sa očakáva v roku 2013. Rovnako bol zníţený aj rozpočet výdavkov splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity v sume 652 909 € v prospech kapitálových transferov s moţnosťou ich čerpania v roku
2013.
V hodnotenom období sa čerpali beţné transfery v celkovej sume 55 907 743 €, z toho rozpočtované
53 716 566 € (100,0 %) a z mimorozpočtových zdrojov 2 191 177 €.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie boli rozpočtové transfery vynaloţené v prevaţnej miere v poloţke
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 37 108 907 €. Prevaţnú časť z nej
predstavoval príspevok na osobitný účet (podpoloţka 642008) v sume 23 797 733 €. Na dotácie občianskym
zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom ( podpoloţka 642001) bolo vynaloţených 2 116 014 €
a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné sluţby 289 968 €. Prostredníctvom rozpočtovej
organizácie Ministerstvo a ObÚ boli týmto subjektom, v súlade so zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii
kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, poskytnuté prostriedky na financovanie vecných aktivít na úseku športovej,

záchranárskej,

spoločenskej činnosti, ochrany osôb pred násilím, prevencie kriminality a pod.. Na nemocenské dávky (najmä
príslušníkov PZ a HaZZ) bola vynaloţená suma 5 180 280 €, na peňaţné náleţitosti v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch 2 119 130 €. Ostatné dávky poskytované štátom (podpoloţka 642018) boli čerpané
sumou 1 270 166 €, najmä na výplatu vyrovnávacieho príspevku a príplatku k dôchodku v zmysle zákona
č. 315/2001 Z. z. o HaZZ.
Transfery v rámci verejnej správy (poloţka 641) boli čerpané v sume 16 100 486 €, z čoho najväčší
podiel pripadá transfery obciam v sume 15 408 541 €. V rámci nich boli poskytnuté prostriedky predovšetkým na
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (5 521 509 €), na financovanie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku matrík a evidencie

obyvateľstva (7 586 076 €), náhrady škôd spôsobených povodňami

a mimoriadnymi udalosťami (1 819 400 €), ako aj prostriedky obciam na údrţbu vojnových hrobov (220 204 €).
Obdobne boli prostredníctvom prezídia HaZZ poskytnuté prostriedky obciam v sume 135 676 € v súlade so
zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR.
Príspevkovým organizáciám bol poskytnutý transfer v sume 664 134 €, z toho pre Inštitút pre verejnú
správu Bratislava v sume 510 161 €.
V rámci transferov do zahraničia boli medzinárodným organizáciám (podpoloţka 649003) poskytnuté
príspevky v celkovej sume 356 080 €, predovšetkým prostredníctvom PPZ a sekcie legislatívy a vonkajších
vzťahov rozpočtovej organizácie Ministerstvo (INTERPOL, IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu
a ICMPD – Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky).
Oproti skutočnosti za rok 2011 bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov tejto kategórie vyššie
o 14 000 502 €, na čom sa podieľali najmä výdavky za voľby do NR SR a príspevok na osobitný účet.

b) 700 - Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol schválený v sume 43 070 000 € a na základe
vykonaných rozpočtových opatrení upravený na 99 072 417 €.
V rámci rozpočtových opatrení MF SR boli uvoľnené najmä nepouţité finančné prostriedky kapitoly
z rokov 2010 (kód zdroja 131A) v sume 14 318 € a 2011 (kód zdroja 131B) v sume 14 536 882 €. Rozpočet sa
zvýšil aj o prostriedky EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (11S1) v sume 36 077 326 €, prostriedky na
jeho spolufinancovanie zo ŠR (11S2) v sume 6 360 800 € a ďalšie prostriedky Európskeho fondu regionálneho
rozvoja - pro rata 11S3 v sume 3 773 616 €, prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na Riadenie
migrácie, ochranu hraníc (13R2) v sume 62 660 €, prostriedky Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja presunuté z predchádzajúceho roku (13S1) v sume 6 353 028 €, prostriedky na jeho spolufinancovanie
zo ŠR (13S2) v sume 1 121 123 € a ďalšie prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja - pro rata (13S3)
v sume 957 357 €. V kóde zdroja 111 bol rozpočet zníţený o sumu 13 304 773 €. Toto zníţenie súviselo
najmä s viazaním výdavkov podľa uznesenia vlády SR z 30. júla 2012 k „Správe o makroekonomickom vývoji
a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcia vývoja do konca roka― a s viazaním výdavkov podľa § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
K 31. 12. 2012 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej sume 114 878 521 €, z toho
rozpočtované v sume 99 069 361 € na obstaranie kapitálových aktív a mimorozpočtové (čerpané v kategórii
710 - obstarávanie kapitálových aktív) v sume 15 809 160 €. Čerpanie rozpočtovaných výdavkov v kategórii
710 tvorilo 98,6 % a v kategórii 720 – kapitálové transfery 1,4 %.
710 – Obstaranie kapitálových aktív
Na čerpaní rozpočtovaných výdavkov v sume 97 639 880 € sa podieľali jednotlivé poloţky ekonomickej
klasifikácie výdavkov nasledovne:
 na nákup pozemkov a nehmotných aktív (pol. 711) boli pouţité finančné prostriedky v sume
47 901 177 € (100 %).
-

na výkupe pozemkov v sume 35 844 € sa najvyššou mierou podieľala HZS (34 663 €). Zakúpila pozemok

v Liptovskom Hrádku (20 507 €), ktorý bude vyuţívaný pre potreby Strediska lavínovej prevencie, ako školiace
stredisko a Oblastným strediskom Západné Tatry, ďalej pozemky pod Záchrannou stanicou Pieniny (70 €), pod
Domom HZS Zverovka (2 664 €) a Domom HZS Čingov (11 422 €). V pôsobnosti HaZZ sa prostriedky pouţili
na výkup pozemkov pre KR HaZZ Trnava – hasičská stanica (ďalej len „HS―) Piešťany (76 €) a KR HaZZ Banská
Bystrica – HS Banská Bystrica (1 105 €).
-

zo sumy 45 463 740 €, ktorá sa realizovala na nákup softvéru aţ 99,98 % pripadá na rozpočtovú organizáciu

Ministerstvo (45 455 340 €), ktorá najmä v súvislosti s financovaním projektov medzinárodneho programu
Operačný program informatizácie spoločnosti realizovala nákup softvéru pre nasledovné projekty:
Implementácia elektronickej identifikačnej karty (16 128 000 €), Upgrade informačných systémov na elektronické

sluţby národnej evidencie vozidiel (4 016 696 €), Register adries (4 088 974 €), Elektronické sluţby pre
osvedčenie o evidencii vozidiel (1 111 479 €), Informačný systém registra fyzických osôb (7 508 069 €)
a Informačný systém Centrálnej ohlasovne (2 018 304 €). Ďalej

v rámci informačnej a telekomunikačnej

centrálnej podpory činnosti PZ zabezpečovala nákup softvéru najmä pre projekty Policajné informačné systémy
(3 753 928 €), Rekonfigurácia a rozšírenie funkcionalít technológií na prijímanie tiesňových volaní integrovaného
záchranného systému (2 194 196), Integrovaný informačný systém (1 269 372 €) a v rámci ochrany štátnej
hranice nákup pre Schengenský informačný systém druhej generácie (3 046 008 €). HZS

zakúpila aplikačný

softvér pre vyhodnocovanie dát z automatických meteorologických staníc (8 400 €),
- nákup licencií sa realizoval v sume 2 401 593 €, z toho prevaţná časť bola vynaloţená na licencie pre
projekty Policajné informačné systémy (1 413 853 €), Implementácia elektronickej identifikačnej karty (493 735 €)
a na licenciu Informačného systému Centrálnej ohlasovne (232 530 €),


na nákup budov, objektov alebo ich častí (pol. 712 ) z celkovej sumy 540 731 € (100 %) boli

v I. polroku čerpané finančné prostriedky v sume 395 991 € rozpočtovou organizáciou Ministerstvo na investičnej
akcii „Zámenná zmluva na byty― a v II. polroku HZS zakúpila budovu v Liptovskom Hrádku (117 493 €),
KR HaZZ Ţilina budovu pre HS Námestovo (27 246 €) a KR PZ Prešov vykúpilo budovu v Malom Šariši (1 €),


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

prostriedky v sume 30 495 254 € t. j. 100 %, z toho :
- nákup interiérového vybavenia v sume 7 559 € zrealizovalo KR HaZZ Prešov pre HS v Levoči,
- nákup výpočtovej techniky v sume 9 938 561€, z toho 99,7 % realizovala rozpočtová organizácia Ministerstvo
(9 911 501 €) najmä pre projekty

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry (1 545 411€), Schengenský

informačný systém druhej generácie (2 189 246 €), Policajné informačné systémy (1 198 625 €) tieţ na
investičnej akcii KR PZ Bratislava OO PZ Podunajské Biskupice (10 560 €) a podobne ako pri nákupe softvéru
i nákupom hardvéru sa zabezpečovali úlohy v súvislosti s financovaním projektov medzinárodného programu
Operačný program informatizácie spoločnosti a to hlavne pre Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel
na investičnej akcii Upgrade

informačných systémov evidencie vozidiel (3 757 129 €), ďalej na akciách

Register adries (976 545 €), Implementácia elektronickej identifikačnej karty (201 304 €) a Informačný systém
Centrálnej ohlasovne (28 116 €). Z ostatných organizácií zakúpilo KR PZ Bratislava vyvolávací systém pre odbor
cudzineckej polície (4 128 €), KR PZ Banská Bystrica tlačiareň na tlač výplatných pások (3 403 €), SOŠ PZ
Pezinok systém interaktívnej tabule (2 559 €), HZS aplikačný server a záloţný zdroj (14 463 €), KR HaZZ
Košice zakúpilo hardvér pre HS Košice Šaca (2 507 €),
- na nákup telekomunikačnej techniky v sume 4 240 262 €. Rozpočtová organizácia Ministerstvo realizovala
99,1 % (4 203 420 €), pričom najvyššiu čiastku pouţila na akciu SITNO-Digitálna rádiová sieť (3 077 805 €)
a zostatok na akciách Policajný informačný systém (540 630 €), Upgrade informačných systémov evidencie
vozidiel (459 872 €), Rekonfigurácia a rozšírenie funkcionalít technológií Integrovaného záchranného systému
(87 641 €), ďalej pre objekt OO PZ Podunajské Biskupice bol zakúpený kamerový systém (37 472 €). SOŠ
Košice pouţila na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ PZ Košice― v rámci regionálneho

operačného programu sumu 1 913 € (zo zdroja 11S1 sumu 1 626 € a zo zdroja 11S2 sumu 287 €), HZS
zrealizovala telefónnu ústredňu (23 900 €), KR HaZZ Ţilina zakúpilo technológiu pre HS v Bytči (3 406 €)
a KR HaZZ Prešov pre HS v Levoči ( 7 622 €),
- na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 1 923 327 €. Najvyšší
podiel (91,5 %) z uvedenej sumy bol vynaloţený v rámci projektu „Centrum excelentnosti bezpečnostného
výskumu― z rozpočtu Akadémie PZ (1 357 022 €) a z rozpočtu PPZ (403 920 €). Akadémia PZ zakúpila
zariadenie do kuchyne (10 200 €), KR PZ Banská Bystrica zakúpilo 1 ks platobného terminálu pre OR PZ Banská
Bystrica (11 988 €), SOŠ PZ Bratislava zakúpila chladiaci box (11 964 €), konvektomat (9 453 €), kancelársky
kopírovací stroj (3 864 €) a umývaciu linku (18 179 €), SOŠ PZ Pezinok kamerový systém (9 440 €), Stredisko
štátnej športovej reprezentácie MV SR nakúpilo športový materiál (31 503 €), HZS defibrilátor (3 900 €),
KR HaZZ zakúpili prevádzkové stroje za 51 894 €, z toho KR HaZZ Prešov pre HS Snina (12 458 €), pre
HS Spišská Stará Ves (11 781 €), KR HaZZ Košice pre HS Roţňava (15 576 €), KR HaZZ Nitra pre HS Šurany
(4 976 €) a KR HaZZ Trenčín pre HS Nové Mesto nad Váhom ( 3 503 €) a HS Dubnica (3 600 €).
- na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo pouţitých 9 648 932 €, pričom
najvyššia suma bola realizovaná za nákup spravodajskej techniky na akcii Bodrog (7 523 800 €). Okrem toho
sa zakúpili napr. odstreľovacie pušky (679 464 €), súprava otvárača dverí HOLMATRO (10 872 €). V rámci
výkonu expertíznych činností pre trestné konanie Kriminalisticko-expertízny ústav zakúpil Balistický porovnávací
systém (318 807 €) a genetický analyzátor (523 200 €). V oblasti informačnej a telekomunikačnej podpory sa
realizoval projekt Policajný informačný systém (78 980 €), na investičnej akcii KR PZ BA OO PZ Podunajské
Biskupice zabudovalo zabezpečovací ochranný systém ( 3 678 €), Sekcia integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany vynaloţila finančné prostriedky na projekt Zlepšenie prípravy záchranára (442 472 €).
Rozpočtová organizácia HZS zakúpila 5 ks nosidiel UT 2 000 s príslušenstvom (11 640 €), 2 ks
nosidiel Kong s príslušenstvom (7 656 €), 2 ks

nosidlá jaskyniarske Petzl (4 300 €),

SOŠ PZ Košice

multimediálnu strelnicu (4 895 €) a KR HaZZ NR v rámci akcie OR HaZZ v Nových Zámkoch, rekonštrukcia
HS Šurany zakúpilo špeciálne stroje (1 905 €), SŠŠR zbrane (8 496 €) a Štátny archív v Bratislave kamerový
systém (4 890 €),
- na modernizáciu komunikačnej infraštruktúry (distribučné smerovače, prístupové prepínače, bezpečnostná
brána) bolo pouţitých 4 736 613 €, a to pre potreby modernizácie komunikačných

infraštruktúr nových

informačných systémov (1 964 722 €) a Policajných informačných systémov pre OPIS (2 771 891 €),
 na nákup dopravných prostriedkov (pol. 714) boli pouţité finančné prostriedky v sume
2 566 676 €, z toho
-

na nákup osobných automobilov sa pouţilo 2 217 277 €. Rozpočtová organizácia Ministerstvo zakúpila

osobné automobily (1 872 937 €), najmä 22 ks automobilov Land Rover Defender (1 579 597 €) pre výkon
policajnej sluţby,

ťaţné zariadenie na Land Rover (2 ks) pre oddelenie poriadkovej polície (2 609 €),13 ks

automobilov Škoda Fabia 1,2 TSI (147 907 €), 1 automobil Škoda Superb 2,0 TSI 147 kW (31 449 €), 14 ks
zvláštnych výstraţných zariadení (39 689 €), nezávislé kúrenie (2 043 €), rádiové ovládanie hydraulickej ruky
(5 592 €), uhradila sa DPH za 4 ks automobilov Škoda Superb, ktoré boli zakúpené v roku 2011 pre

policajných pridelencov (19 520 €). KR PZ zakúpili osobné automobily, ďalej vykonali montáţ výstraţného
rozhlasového zariadenia, úpravy sluţobných cestných vozidiel (tzv. polepy) na vozidlá Kia ceed a kompletnú
montáţ matier (vrátane ich predprípravy, materiálu a prác) na vozidlá Seat Leon 1,4 TSI 92 kW celkom
v sume 331 250 € v členení Bratislava (61 285 €), Trnava (47 389 €), Trenčín (39 673 €), Nitra (50 347 €),
Ţilina (46 701 €), Banská Bystrica (7 387 €), Prešov (39 492 €) a Košice (38 976 €). Nákup osobného automobilu
realizovalo i Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR (13 090 €),
-

na nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prívesných vozíkov bolo pouţitých 349 399 €. Zakúpilo sa

5 ks ná kladných vozidiel AVIA D 120.120E 207 hp so skriňovou nadstavbou a hydraulickým čelom, ďalej
sa zakúpil pre sluţobnú potrebu Pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície 1 ks prívesného
vozíka (3 616 €),


na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vrátane prípravnej a projektovej

dokumentácie (pol. 717 a 716) boli čerpané výdavky v sume 15 670 093 €, z toho na
-

prípravnú a projektovú dokumentáciu 195 458 €

-

realizáciu nových stavieb 697 987 €

-

rekonštrukcie a modernizácie 10 725 123 €

-

prístavby, nadstavby a stavebné úpravy 4 051 525 €
Z vecného hľadiska išlo predovšetkým o objekty HaZZ, ktorý čerpal prostriedky v sume 13 298 222 €,

v členení: prípravná a projektová dokumentácia (51 332 €), realizácia nových stavieb (619 855 €), rekonštrukcia
a modernizácia (9 842 779 €) a prístavby a nadstavby (2 784 256 €). Z hľadiska rozsahu vynaloţených
výdavkov na rozostavaných akciách to boli HS napr. v pôsobnosti KR HaZZ Trnava - HS Piešťany (501 172 €),
HS Sereď (338 814 €), KR HaZZ Nitra - HS Nitra (887 414 €), HS Komárno (295 713 €), HS Topoľčany
(416 185 €), KR HaZZ Ţilina - HS Dolný Kubín (146 003 €), KR HaZZ Banská Bystrica - HS Rimavská Sobota
(498 688 €), HS Krupina (298 005 €), KR HaZZ Košice - HS Roţňava (1 259 205 €), HS Spišská Nová Ves
(132 147 €), HS Kráľovský Chlmec (424 824 €), KR HaZZ Prešov - HS Medzilaborce (391 028 €), HS Stropkov
(249 336 €), HS Levoča ( 831 984 €).
Na akcie rozpočtovej organizácie Ministerstvo (1 992 985 €) sa vyhotovili projektové dokumentácie
(90 295 €), realizovali sa rekonštrukcie a modernizácie (686 416 €) prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
(1 216 274 €). Z hľadiska rozsahu vynaloţených výdavkov sa budovali najmä Nadstavba výpočtového strediska
v areáli Račianska v rámci investičnej akcie Policajné informačné systémy ( 1 124 366 €), rekonštrukcia
a stavebné úpravy na akcii KR PZ BA, OO PZ Podunajské Biskupice (740 800 € ), rekonštrukcia kotolne
Štátneho archívu v Nitre, pobočka Levice (22 056 €) a spolufinancovali sa akcie riadenia migrácie a ochrany
hraníc (21 524 €).
Ďalšie prostriedky na výstavbu sa čerpali z Regionálneho operačného programu na dofinancovanie
akcie „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ PZ Košice―. Prostriedky EÚ na zateplenie a rekonštrukciu auly boli
58 383 € z celkovo vyčerpanej sumy 68 686 € a spolufinancovanie 10 303 €.
Z ostatných organizácií napr. KR PZ v sledovanom období vyčerpali na investičnú výstavbu celkom

274 311 €, z hľadiska rozsahu vynaloţených výdavkov najmä rekonštruovali kotolňu v Michalovciach (98 236 €),
upravoval sa objekt oddelenia dokladov v Revúcej (50 995 €), vybudovala sa elektrická a vodovodná prípojka
pre OKP v Poprade (39 398 €) a oplotenie objektu pre OO PZ v Dubnici (11 728 €). Obvodné úrady prestavali
5 000 € na akcii Výstavba Administratívnej budovy Detva (ObÚ Zvolen) a uhradili projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu schodiska vrátane bezbariérového vstupu pre ObÚ Bratislava ( 4 520 €) .

-

na rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení (718) bolo pouţitých 44 514 €, z toho
na rekonštrukcie špeciálnych strojov a zariadení na program podpory rozvoja inteligentných
systémov (17 220 €) a


-

na rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry (27 294 €),
na ostatné kapitálové výdavky (719) sa čerpali v sume 421 435 €. Pouţité boli
na osobitné finančné prostriedky (414 395 €), z toho útvarmi prezídia PZ v sume 379 297 €, a to
úradom boja proti organizovanej kriminalite PPZ,

úradom kriminálnej polície PPZ, odborom

zvláštnych operatívnych činností, PPZ, úradom zvláštnych policajných činností PPZ a sekciou
kontroly a inšpekčnej sluţby MV SR. KR PZ Bratislava vynaloţilo na tento účel sumu 26 111 €,
KR PZ Trnava 1 987 € a KR PZ Ţilina 7 000 €,
-

na nákup zvierat základného stáda (7 040 €) pre oddelenie jazdnej polície Bratislava (1 ks) a pre
oddelenie jazdnej polície Košice (2 ks).

720 – Kapitálové transfery
V schválenom rozpočte neboli pre rok 2012 vyčlenené prostriedky. Rozpočtovými opatreniami
v priebehu roka bol ich rozpočet upravený na sumu 1 431 508 €, z ktorej bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných
1 429 481 € (99,9 %).
Prevaţná časť týchto prostriedkov (914 956 €) bola pouţitá v rámci financovania prevencie kriminality
(podprogram 06V0K), najmä na budovanie kamerových systémov miest a obcí. V rámci transferov príspevkovým
organizáciám kapitoly poskytnuté prostriedky pre Signál Piešťany v sume 200 000 € na rekonštrukciu objektu
organizácie v Piešťanoch a pre Kúpeľný a rehabilitačný ústav Bystrá 39 650 €. Ďalšie prostriedky sa poskytli
najmä obciam, a to prostredníctvom rozpočtov PPZ (72 360 €), HaZZ (80 000 €) a kancelárie ministra vnútra SR
(63 565 €) na nákup záchranárskej

techniky, dopravnej

techniky, dopravného značenia, radarov,

dopravných zrkadiel, spomaľovačov jazdy, budovanie športových ihrísk za účelom podpory odbornej,
preventívno - výchovnej činnosti na úseku poţiarnej ochrany, dopravnej bezpečnosti, prevencie kriminality
podľa zákona č. 526/2010 Z. z.
Výdavky v rámci zahraničných vzťahov
Zahraničné aktivity kapitoly v roku 2012 boli orientované na plnenie úloh a záväzkov vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v EÚ. Experti ministerstva participovali na zasadnutiach Európskej komisie a na výboroch
a pracovných skupinách Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záleţitosti pre oblasti policajnej spolupráce,
terorizmu, vízovej politiky, hraníc, legálnej migrácie, schengenských záleţitostí, prisťahovalectva, právnej
terminológie, drog, SIS/Sirene a civilnej obrany. Ďalším okruhom aktivít boli podujatia organizované

medzinárodnými organizáciami, ako napr. IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu), ICMPD (Medzinárodné
centrum pre rozvoj migračných politík), UNHCR, Interpol-u, Rady Európy, OBSE, ako aj v rámci regionálnych
zoskupení – krajiny Salzburského fóra a Vyšehradskej skupiny so zameraním na riešenie otázok spojených
s bezpečnostnou oblasťou. V neposlednom rade sa uskutočnili viaceré stretnutia s partnerskými inštitúciami
susedských krajín za účelom posilnenia vzájomnej spolupráce.
Na realizácii zahraničných aktivít sa podstatnou mierou podieľali útvary PPZ. Zahraničná spolupráca
v roku 2012 bola, v intenciách programového vyhlásenia vlády SR na roky

2012 - 2016, zameraná na

systematický boj proti daňovým podvodom a na posilnenie Slovenskej republiky v EÚ a vo svete. Prierezové
zahraničné aktivity realizovala NÚ Interpol – z nich významnou bola účasť Národnej ústredne Interpol Bratislava
na medzinárodnej pátracej celosvetovej operácii INFRA RED, ktorej výsledkom je vypátranie a zadrţanie
najhľadanejších osôb. Národná ústredňa Interpol spoluorganizovala v Bratislave aj prestíţny medzinárodný
seminár k sankciám OSN vo vzťahu k teroristickým skupinám Taliban a Al-Khaida. Bilaterálna policajná
spolupráca súvisela s realizáciou Akčného plánu boja proti daňovým podvodom a mala charakter stretnutí na
úrovni najvyšších policajných šéfov Maďarska, Českej republiky a Rakúskej republiky. Vedenie PPZ

sa

v otázkach konkrétnej policajnej spolupráce bilaterálne stretlo s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky,
veľvyslancom Talianskej republiky, chargé d´affair Veľvyslanectva USA v Bratislave, zástupcami Europolu
a Interpolu. Kľúčovým prvkom operatívnej komunikácie je činnosť styčných dôstojníkov s akreditáciou pre SR.
V tomto smere sa vedenie PZ sa stretlo so všetkými zahraničnými styčnými dôstojníkmi s akreditáciou pre
Slovenskú republiku. Mimoriadne aktívna bola v roku 2012 spolupráca v rámci Nadácie Hansa Seidla – slovenskí
policajti mali moţnosť účasti na profesionálnych programoch (miesto činu úmyselne zaloţených poţiarov,
bezpečnostné opatrenia pri športových podujatiach, skúsenosti v oblasti výcviku sluţobných psov, ilegálna
migrácia, udeľovanie pobytov, kurz pre policajné misie, konferencia k dopravnej situácii v zjednotenej Európe,
schengenská hranica Slovensko-Ukrajina, kompenzačné opatrenia po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach).
Realizoval sa i projekt vyslania našich policajtov do spoločných slovensko-chorvátskych hliadok v letnej turistickej
sezóne 2012 vo vybraných mestách Chorvátska.
Viaceré aktivity sa uskutočnili aj v pôsobnosti HaZZ. Jeho príslušníci

boli vyslaní na rokovania

o aktualizácii Metodických pokynov pre spoluprácu HaZZ a hasičských jednotiek v SR a jednotiek poţiarnej
ochrany ČR pri zdolávaní mimoriadnych udalostí (ČR – Brno). Zúčastnili sa medzinárodnej konferencie „Červený
kohout― na tému Protipoţiarna

bezpečnosť stavieb (ČR – Hluboká nad Vltavou), na pracovnom stretnutí

k realizácii projektu CARESS ( Rakúsko) a na pracovnom stretnutí v súvislosti s vydaním publikácie Európskej
komisie a Európskeho inštitútu vzdelávania odborov (Belgicko – Brusel), účasť na kurze mechanizmu
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany. Kurz poskytol základné znalosti a zručnosti účastníkom tak, aby boli
pripravení na medzinárodné misie civilnej ochrany na území krajín zapojených do mechanizmu Spoločenstva,
ako aj mimo neho pri poskytovaní humanitárnej pomoci katastrofami postihnutým krajinám. Ďalej sa uskutočnilo
pracovné stretnutie zástupcov prezídia HaZZ a zástupcov Ministerstva pre mimoriadne udalosti Ukrajiny
k otázkam prípravy spoločného taktického cvičenia HaZZ a hasičských jednotiek z Ukrajiny na území jedného
z objektov Černobyľskej jadrovej elektrárne.

Prezídum HaZZ prijalo zahraničné delegácie za účelom vzájomnej výmeny skúseností, preukázaní
pripravenosti hasičov – záchranárov pri plnení úloh povodňovej záchrannej sluţby (delegácie z Maďarskej
republiky, Poľska) a pri príleţitosti príprav zhromaţdenia delegátov CTIF vrátane sympózia z Nemecka.
Aktivity sekcie verejnej správy na úseku archívnictva boli v roku 2012 orientované na plnenie úloh
vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej rade archívov v kategórii „A― ako aj v jej regionálnom zdruţení pre
Európu (EURBICA). Pozitívne moţno hodnotiť účasť na podujatiach organizovaných Európskou úniou (EBNA,
EAG – Kodaň, Nikózia), kde sa predovšetkým získali informácie o stave prípravy nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o slobodnom pohybe
týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ako aj stanovisku archívnej komunity k nemu. Obdobne
pozitívne treba hodnotiť zapojenie do medzinárodných projektov, ako sú projekty v rámci konzorcia ICARUS
(projekt ENArC), bilaterálne cezhraničné projekty (SR – ČR, projekt História spája; SR – Rakúsko, projekt „Pamäť
bez hraníc – CrArC), európsky projekt (APEx – Archives Portal Europe network of eXcelence). Zapojenie sa do
predmetných projektov poskytuje moţnosť získania nových poznatkov a priestor na prezentáciu informačného
bohatstva štátnych archívov v širšom archívnom kontexte.
Ďalšie zahraničné aktivity na úseku verejnej správy boli v oblasti multilaterálnych vzťahov orientované na
prácu v medzinárodných organizáciách (Rada Európy, EÚ, OECD, OBSE) so zameraním na problematiku
spadajúcu do pôsobnosti jednotlivých odborných útvarov sekcie. Zahraničné pracovné cesty boli orientované na
výmenu skúseností s partnermi zo susedných krajín (Česká republika, Poľská republika) na tému modernizácie
verejnej správy na miestnej úrovni, aktuálnych otázok týkajúcich sa modelu obecnej samosprávy, princípov jeho
fungovania a krokoch uskutočnených v procese modernizácie verejnej správy na miestnej úrovni. V rámci
dlhoročnej bilaterálnej spolupráce s Bavorským štátnym ministerstvom vnútra sa uskutočnil pravidelne
organizovaný seminár určený pre predstaviteľov územnej samosprávy a miestnej štátnej správy „Organizácia
a výstavba verejnej správy v Bavorsku― . V oblasti vojnových hrobov sa realizovali zahraničné cesty resp. prijatia
v súvislosti s rokovaním medzivládnych komisií pre starostlivosť o vojnové hroby, zástupcovia sekcie verejnej
správy sa zúčastnili pietneho aktu a slávnostnom odhalení vojnového pamätníka v Ovruči (Ukrajina). Na úseku
matrík a hlásenia pobytu sa zástupcovia oddelenia matrík a hlásenia pobytu zúčastnili na 12. kongrese
Európskeho zdruţenia matrikárok a matrikárov (EVS). Téma kongresu „Viedenská zmes―, bola problematikou
rozličných oblastí z činností matrík, od hodnotenia zahraničných verejných listín, cez falošné doklady, internetové
zasielanie listín, noviniek z jednotlivých štátov EÚ v matričnej činnosti aţ po workshopy. Rezonujúcou
témou bola aj elektronizácia matričnej agendy a agendy evidencie obyvateľstva, ktoré spolu úzko súvisia
v jednotlivých krajinách Európy. Získané poznatky sa vyuţili pri príprave návrhov zákonov o matrikách a hlásenia
pobytu, ktoré sú v súčasnosti v schvaľovacom legislatívnom procese. Na úseku ţivnostenského podnikania sa
zahraničné sluţobné cesty na tomto úseku týkali pravidelnej účasti na pracovných stretnutiach expertnej skupiny
„EUGO Network― v Bruseli (2x) a účasti na dvoch odborných tematických seminároch týkajúcich sa
elektronických procedúr jednotného kontaktného miesta (Štokholm) a zlepšenia organizácie informácií na
informačnom portáli Jednotných kontaktných miest (ďalej len „JKM―) vo Varšave. Tieto stretnutia zostávajú
dôleţitým zdrojom informácií tak pre Európsku komisiu, ako aj pre jednotlivé členské štáty, a teda aj pre SR. Aj

vďaka týmto informáciám bolo moţné posunúť vývoj elektronického JKM v SR dopredu a získať obraz o tom, ako
JKM fungujú v zahraničí, vyuţiť tieto poznatky pri ich budovaní v SR a predísť rôznym problémom na základe
skúseností iných štátov.
V rámci zahraničných ciest ministra vnútra a štátnych tajomníkov ministerstva sa začiatkom roka 2012
minister vnútra zúčastnil zasadnutia Rady ministrov v Dánsku (Kodaň) a v marci zasadnutia Rady ministrov EÚ
pre spravodlivosť a vnútro v Bruseli. V máji sa podpredseda vlády a minister vnútra a štátny tajomník zúčastnili
v Českej republike (Praha) na bilaterálnom rokovaní s ministrom vnútra ČR, kde hodnotili vzájomnú spoluprácu
a zároveň sa stretli s I. námestníkom MV ČR pre vnútornú bezpečnosť za účelom nadviazania vzájomných
vzťahov. V mesiaci júni bola realizovaná cesta do Chorvátskej republiky (Split) a do Čiernej hory (Podgorica),
s cieľom účasti na bilaterálnych rokovaniach zameraných na aktuálne bezpečnostné otázky, policajnú spoluprácu
a eurointegračné úsilie chorvátskych a čiernohorských partnerov. Zároveň boli podpísané zmluvné dokumenty,
a to Vykonávací protokol medzi MV SR a MV Chorvátska o spolupráci počas turistickej sezóny 2012 a Dohoda
medzi vládou SR a vládou Čiernej hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách,
Dohoda o readmisii osôb bez povolenia pobytu a Dohoda o policajnej spolupráci. V mesiaci júli sa konala
sluţobná cesta štátneho tajomníka do Cyperskej republiky (Nikózie) na neformálne zasadnutie Rady ministrov
EÚ pre spravodlivosť a vnútro. Témami rokovania bola tretia výročná správa o prisťahovalectve a azyle, situácia
v Sýrii, počítačová kriminalita, bezpečnostná priemyselná politika a výskum súvisiaci s bezpečnosťou.
V septembri 2012 sa podpredseda vlády a minister vnútra SR a štátny tajomník zúčastnili v Belgickom
kráľovstve/Bruseli pracovného rokovania s predstaviteľmi Európskej komisie – komisárom pre regionálnu politiku
Johannesom Hahnom, generálnou tajomníčkou EK Catherine Day a komisárom pre medziinštitucionálne vzťahy
a administratívu Marošom Šefčovičom. Rokovania boli zamerané na modernizáciu, kvalitu a transparentnosť
verejnej správy. V októbri sa štátny tajomník zúčastnil v Maďarsku/Matraháze na ministerskej konferencii
Salzburského fóra, v mesiaci november 16. zasadnutia Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie
pre cezhraničnú spoluprácu v Maďarsku/Visegráde.
V rámci prijatia zahraničných delegácií vo februári 2012 prijal podpredseda vlády a minister vnútra SR
Johannu Mikl-Leitner – spolkovú ministerku vnútra Rakúskej republiky. Jednalo sa o oficiálnu návštevu za účelom
podpisu Dohody medzi vládou SR a Rakúskou spolkovou vládou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom,
pričom sa uskutočnili rokovania o aktuálnych bezpečnostných otázkach so zreteľom na problematiku azylu
a nelegálnej migrácie a schengenský priestor. V júni prijal štátny tajomník I. námestníka ministra vnútra ČR pre
vnútornú bezpečnosť p. Jaroslava Hrušku za účelom výmeny skúseností v oblasti riadenia hraníc a prezentácie
zabezpečenia ochrany slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. V septembri prijal štátny tajomník pána Lászla
Felkaia – štátneho tajomníka MV Maďarska a predsedu maďarskej časti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie
pre otázky spolupráce v oblasti vnútra na 12. zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie. V októbri prijal
minister vnútra ministra vnútra Nigerijskej federatívnej republiky pána Comrade Abba Moro. Témou rokovania
boli moţnosti rozvoja vzájomnej spolupráce s dôrazom na problematiku nelegálnej migrácie, boja proti terorizmu
a organizovanej trestnej činnosti, v novembri 2012 prijal členku Európskej komisie, komisárku pre medzinárodnú
spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia, pani Kristalinu Georgieva. Témami rokovania boli otázky

medzinárodnej spolupráce v oblasti humanitárnych a krízových opatrení. V decembri štátny tajomník prijal na
13. zasadnutí Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu pána Jiřího Vačkářa, vrchného
riaditeľa sekcie regionálnej politiky Ministerstva pre miestny rozvoj ČR a predsedu českej časti CZ-SK
medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho sa konali aj ďalšie prijatia ( Senát parlamentu –
delegácia Ministerstva obrany talianska – téma – konferencia Boj proti organizovanej kriminalite, prijatie Petra
Wiedermanna – GR ICMPD – s predstaviteľmi členských štátov organizácie, pracovné stretnutie s členmi
organizačného tímu ohľadom návštevy príslušníkov pápeţskej gardy, prijatie Vysokého komisára OBSE pre
otázky národnostných menšín Knuta Vollebaeka podpredsedom vlády a ministrom vnútra. Témou stretnutia bola
otázka dvojakého štátneho občianstva, pracovné stretnutie štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa
a veľvyslankyne Tureckej republiky Lebibe Gülhan Ulutekin. Témou stretnutia bolo umiestnenie vojenského
tureckého pamätníka v Bratislave).
Finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty súvisiace najmä s realizáciou vyššie uvedených
zahraničných aktivít boli čerpané v roku 2012 z rozpočtu kapitoly v sume 1 324 290 €. Najväčší podiel výdavkov
pripadol na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo, a v rámci nej na úrad pre ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií MV SR, PPZ a letecký útvar MV SR. V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bolo
čerpanie rozpočtových výdavkov za kapitolu celkom vyššie o 21 810 €.
V rámci zahraničných prijatí (podpoloţka 633016) boli v roku 2012 čerpané rozpočtové prostriedky
v celkovej sume 143 570 € v prevaţnej miere v rozpočtovej organizácii Ministerstvo a v Akadémii PZ.
Pouţitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv
Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 65/2012 zo dňa 22. februára 2012 k „Návrhu na uvoľnenie
finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na priebeţnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest, obcí a obvodných úradov v Slovenskej republike―
vykonalo MF SR rozpočtové opatrenie, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 75 000 €.
Uvedené prostriedky boli prostredníctvom rozpočtov ObÚ poskytnuté konečným prijímateľom.
Výdavky z mimorozpočtových zdrojov v zmysle § 23 zákona o rozpočtových pravidlách
Okrem rozpočtových prostriedkov pouţili organizácie aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov (kód
zdroja 72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy ) v sume 26 380 940 €.
Prevaţná časť bola vynaloţená v kóde zdroja 72 c v rámci pouţitia príjmov od iných subjektov prijatých formou
dotácií alebo grantu v sume 17 319 682 €, pouţitie príjmov za stravovanie (72 f) v sume 8 187 532 € resp.
z poistného plnenia (72e) v sume 655 030 €. Prevaţná časť prostriedkov bola pouţitá pre potreby organizácií
HaZZ a PZ. Oproti skutočnosti roku 2011 boli pouţité prostriedky v kóde zdroja 72 vyššie o 2 268 131 €.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní výdavkov v kóde zdroja 72 podieľali beţné výdavky
kategórie 630 – tovary a sluţby v sume 12 497 040 €, a to predovšetkým na stravovanie 7 855 605 €, opravy
dopravných prostriedkov 1 340 247 €, nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 1 273 828 €,
palivo 605 321 € a všeobecné sluţby 325 705 €.

Z mimorozpočtových prostriedkov (72c) bola prevaţná časť pouţitá pre potreby HaZZ v kategórii
630 - tovary a sluţby v sume 3 378 061 €, z toho najmä na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov
pre záchranárov v sume 1 273 828 €, špeciálneho hasičského materiálu v sume 225 010 €, pohonných hmôt
v sume 588 541 €, na servis, údrţbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 698 311 €.
Kapitálové výdavky (kód 72c – mimorozpočtové prostriedky pridelené v roku 2012 podľa § 33 zákona
č. 8/2008 Z. z.) dosiahli sumu 13 862 485 € a boli pouţité v prevaţnej miere na nákup špeciálnych automobilov
9 906 956 € a osobných automobilov 3 203 973 € pre potreby HaZZ a KR PZ.
1.3.2.

Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
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.
Oddiel 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Na celkovom čerpaní výdavkov tohto oddielu funkčnej klasifikácie v sume 899 145 292 € sa podieľali
rozpočtované výdavky v sume 868 893 066 € a výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume 30 252 226 €.
03.1.0 – Policajné sluţby
Trieda funkčnej klasifikácie Policajné sluţby obsahuje výdavky na zabezpečenie úloh KR PZ
a špecializovaných policajných činností (kriminálna, finančná, poriadková, cudzinecká, hraničná polícia, sluţby
ochrany objektov, prevencia kriminality a pod.). Jej súčasťou sú i všetky servisné sluţby zabezpečujúce riadny
chod uvedených policajných činností.
V rámci triedy 03.1.0 sa na čerpaní celkových výdavkov 688 463 155 € podieľali rozpočtované
výdavky v sume 673 420 405 € (100,0 %), v rámci nich beţné výdavky v sume 632 229 673 € a kapitálové
výdavky v sume 41 190 732 €. Oproti skutočnosti roku 2011 došlo k zvýšeniu čerpania rozpočtovaných beţných
výdavkov o 17 406 434 €, najmä v kategórii 630 - tovary a sluţby, a to predovšetkým na poloţke dopravné
o 10 650 395 € (najmä palivo a poistenie vozidiel). Čerpanie výdavkov na palivá bolo ovplyvnené najmä
nárastom cien PHM,

výdavkov na poistenie vozidiel skutočnosťou, ţe v roku 2012 sa uskutočnil doplatok

poistenia za rok 2011, ako aj úhrada poistenia na beţný rok. K vyššiemu čerpaniu došlo aj na podpoloţke
633 002 - výpočtová technika o 3 005 337 € a poloţke 637 - sluţby o 2 790 033 € (najmä v podpoloţke 637 006 náhrady a 637014 - stravovanie).
Na čerpaní rozpočtovaných beţných výdavkov sa podieľali najmä mzdové prostriedky 329 265 776 €,
odvody do poisťovní 109 762 388 € a výdavky na tovary a sluţby v sume 185 092 801 €. V rámci nich najväčší
podiel výdavkov pripadá na poloţku 637- sluţby 45 367 263 €, najmä výdavky za stravné 12 697 087 €, štúdie,
expertízy a posudky 10 682 899 €, sociálny fond 3 860 034 € a náhrady 3 799 390 €. Ďalšie prostriedky tejto

kategórie boli čerpané najmä na poloţke dopravné v sume 37 621 171 €, materiál v sume 36 557 404 €, v rámci
neho predovšetkým na všeobecný materiál 13 667 381 € (tabuľky s evidenčnými číslami v sume 6 267 424 €,
cartridge, tonery, materiál 2 126 996 €, kancelárska technika, materiál, tlačivá 2 001 179 €, chemikálie 928 895 €,
krmivo 618 823 €, kriminalistický materiál 389 742 € a pod.), na špeciálny materiál 10 462 849 € (osobné
doklady, preukazy 8 319 390 €, výzbroj, munícia 2 064 034 € a ďalšie), výpočtovú techniku 4 976 401 €,
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 4 623 991 €. Na poloţke energie bolo vynaloţených 31 340 916 €
a na rutinnú a štandardnú údrţbu suma 28 736 848 €.
Kapitálové rozpočtované výdavky boli čerpané v sume 41 190 732 € (100,0 %), z toho 97,5 % t. j.
40 156 651 € v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív. Z hľadiska ich rozsahu boli pouţité najmä na
nákup strojov, prístrojov a zariadení 23 012 146 €, predovšetkým na nákup špeciálnych strojov, prístrojov
a zariadení 9 160 139 €,

výpočtovú techniku

4 955 938 €, komunikačnú infraštruktúru 4 736 613 €

a telekomunikačnú techniku 3 743 548 €. Nákup softvéru a licencií sa realizoval v sume 11 677 358 €,
dopravných prostriedkov v sume 2 353 399 € a realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie v sume
2 129 655 €.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo medziročne vyššie o 3 224 796 €.
Okrem rozpočtovaných výdavkov sa na čerpaní výdavkov podieľali aj prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov v sume 15 042 750 €, z toho 66,2 % v rámci beţných výdavkov. Najvyššie čerpanie bolo v kóde zdroja
72 v sume 10 027 224 € a v kóde zdroja 35 – iné zdroje zo zahraničia v sume 3 145 318 €.
03.2.0 – Ochrana pred poţiarmi
V rámci tejto triedy bolo zabezpečované financovanie činnosti a úloh zloţiek HaZZ najmä 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. Okrem toho sa financovali rekonštrukcie
a modernizácie HS a nákup automobilovej techniky.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 107 386 776 €, z toho rozpočtované 92 230 474 € (100,0 %).
V rámci beţných výdavkov v sume 89 834 305 € to boli najmä kategórie mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania 56 274 879 €, poistné a príspevok do poisťovní 18 186 767 € a tovary a sluţby 13 051 095 €.
Kapitálové rozpočtované výdavky boli čerpané sumou 2 396 169, najmä na rekonštrukciu a modernizáciu HS.
Z mimorozpočtových prostriedkov bolo vyčerpaných 15 156 302 €, v rámci kapitálových výdavkov najmä
na nákup špeciálnych automobilov 9 906 956 €, v beţných výdavkoch na nákup pracovných odevov, obuvi
a pracovných pomôcok (1 275 476 €) a na stravovanie v sume 903 435 €.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov celkom vyššie
o 3 467 384 €, z toho v beţných výdavkoch o 3 148 235 €. Z uvedenej sumy najväčší podiel pripadá na tovary
a sluţby 1 546 903 € a na mzdy, platy sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 274 889 €. kapitálových
výdavkoch o 319 149 €.

03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
V rámci tejto triedy boli zabezpečované výdavky súvisiace s úlohami centrálneho riadenia, koordinácie,
usmerňovania a výkonu bezpečnostného úseku MV SR prostredníctvom rozpočtovej organizácie Ministerstvo,
ako aj činnosti a sluţby na zabezpečenie úloh stredných odborných škôl PZ.
Na čerpaní celkových výdavkov 103 201 010 € sa podieľali rozpočtované výdavky 103 147 836 €
( 100,0 % ), z toho beţné výdavky v sume 61 332 022 € a kapitálové výdavky v sume 41 815 814 €.
Na čerpaní rozpočtovaných beţných výdavkov sa najväčšou mierou podieľali výdavky na beţné
transfery v sume 26 078 6354 €, z toho predovšetkým príspevok na osobitný účet 23 797 733 € a nemocenské
dávky 904 899 €. Ďalšie prostriedky boli pouţité na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
v sume 22 864 519 € a odvody do poisťovní 7 867 995 €.
Okrem toho sa na čerpaní beţných výdavkov podieľali aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov
53 175 €, najmä v rámci zdroja 35 – iné zdroje zo zahraničia.
Kapitálové rozpočtované výdavky boli čerpané v celkovej sume 41 815 814 € (100,0 %), v prevaţnej
miere z prostriedkov EÚ na centrálne zabezpečovaný nákup softvéru a výpočtovej techniky v rámci
podprogramu Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov celkom vyššie
o 19 846 313 €, z toho beţných výdavkov o 16 988 287 € a kapitálových výdavkov o 2 858 026 €. K vysokému
medziročnému nárastu došlo najmä v kategórii 640 – beţné transfery, a to v nadväznosti na rozsah prostriedkov
pridelených na osobitný účet.
Oddiel 01 – Všeobecné verejné sluţby
Celkové výdavky tohto oddielu funkčnej klasifikácie boli čerpané v sume 70 952 878 €, v tom
rozpočtované v sume 70 166 914 € ( 100,0 %) a výdavky financované z mimorozpočtových zdrojov 785 964 €.
Na čerpaní sa podieľali najmä výdavky triedy 01.1.1 – Výdavky verejnej správy, 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 ObÚ.
Celkové výdavky boli čerpané sumou 47 318 751 €, z toho rozpočtované 46 662 466 € (100,0 %).
V rámci nich to boli najmä beţné výdavky 46 652 946 €, na čerpaní ktorých sa podieľali najmä mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 21 507 741 €, tovary a sluţby 8 944 555 € a beţné transfery
8 285 388 €. Kapitálové výdavky boli čerpané sumou 9 520 € (100,0 %) na realizáciu investičnej výstavby.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov celkom niţšie
o 21 201 531 €, čo bolo ovplyvnené najmä jednorázovou úhradou prehratých súdnych sporov ObÚ v závere roka
2011.
Z mimorozpočtových zdrojov (kód 72) bola čerpaná suma 656 285 €, a to najmä v kategórii 630 –
tovary a sluţby za stravovanie.

01.6.0 – Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované
Celkové výdavky uvedenej triedy dosiahli sumu 12 362 662 €, z toho rozpočtované 12 332 019 €.
V prevaţnej miere boli vynaloţené na prípravu a konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov
samosprávy miest a obcí v celkovej sume 9 626 224 € (100,0 %). Čerpané boli len beţné výdavky, v rámci
ktorých prevaţnú časť tvorili beţné transfery obciam v sume 5 521 509 € poskytnuté prostredníctvom rozpočtov
ObÚ a výdavky za tovary a sluţby v sume 3 021 189 €, najmä na tlač a distribúciu volebných tlačív, publikácií,
obálok, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností, zhotovenie
hlasovacích schránok a pod.
Ďalšie prostriedky tejto triedy boli pouţité na financovanie výdavkov útvaru (sekcie verejnej správy)
rozpočtovej organizácie Ministerstvo. Upravený rozpočet beţných výdavkov v sume 2 705 795 € bol vyčerpaný
v plnom rozsahu, a to najmä v kategórii 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
1 767 398 €.
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov bolo oproti skutočnosti roku 2011 vyššie o 9 521 088 €, čo bolo
v prevaţnej miere ovplyvnené výdavkami na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Mimorozpočtové výdavky dosiahli sumu 30 643 €, v prevaţnej miere za odmeny zamestnancom
mimopracovného pomeru (v kóde zdroja 35 – iné zdroje zo zahraničia) v súvislosti s konaním medzinárodnej
konferencie s problematikou spolupráce na úseku archívnictva.
01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy.
Čerpanie rozpočtových výdavkov uvedenej triedy dosiahlo sumu 1 991 030 € (100,0 %). Prevaţná časť
(1 986 314 €) bola poskytnutá formou beţných transferov obciam a mestám ako náhrady škôd spôsobených
povodňami za obdobie, za záchranné práce v prípade mimoriadnych udalostí v sume 1 819 400 € a na údrţbu
vojnových hrobov v sume 160 204 €. Niţšie čerpanie oproti roku 2011 (o 8 489 001 €) bolo ovplyvnené najmä
jednorázovými výdavkami na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v mesiaci máji 2011, čiastočne aj rozsahom
náhrad na odstraňovanie škôd mimoriadnych udalostí.
1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Rozpočet kapitoly bol na rok 2012 z hľadiska programovej štruktúry alokovaný do troch
rezortných programov
04A – Záchranné zloţky
06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
08C – Verejná správa
a ôsmych medzirezortných podprogramov.
Výdavky v uvedených programoch boli čerpané nasledovne:

Program 04A - ZÁCHRANNÉ ZLOŢKY
Zámerom programu je finančne zabezpečiť efektívnu ochranu ţivota, zdravia a majetku občanov pred
poţiarmi a účinkami ţivelných pohrôm. Hlavným cieľom programu bolo do roku 2012 dosiahnuť čas dojazdu
záchranných zloţiek HaZZ na miesto zásahu do 20 minút pri 90 % zásahov. V hodnotenom období čas dojazdu
záchranných zloţiek na miesto zásahu do 20 minút bol dosiahnutý pri 92 % zásahov, čo predstavuje zvýšenie
oproti ročnému plánu o 2 %. V porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2011 predstavuje zvýšenie o 3 %.
Cieľom programu do roku 2014 je dosiahnuť čas dojazdu záchranných zloţiek HaZZ na miesto zásahu do 20
minút pri 94 % zásahov. Na realizáciu zámeru programu a jeho cieľov na rok 2012 boli schválené beţné
výdavky v sume 86 171 745 €. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet celkových výdavkov upravený na
103 860 823 €, a to beţné výdavky na 90 147 247 € a kapitálové výdavky na 13 713 576 €. K 31. 12. 2012
boli čerpané výdavky v sume 119 009 994 €, v tom rozpočtované výdavky v sume 103 853 692 € ( 100,0 %)
a mimorozpočtové zdroje v sume 15 156 302 €. Beţné výdavky boli čerpané v sume 90 140 818 € (100,0 %)
a tvoria 86,8 % z čerpaných výdavkov rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 13 712 874 €
(100,0 %).
V rámci programu sú výdavky rozčlenené na poţiarnu ochranu obyvateľstva zloţkami HaZZ, riadiacu
a kontrolnú činnosť HaZZ a činnosť HZS, ktoré tvoria 3 podprogramy.
Podprogram 04A02 - Ochrana pred poţiarmi
Na výdavky súvisiace s ochranou ţivota a zdravia osôb pri poţiaroch, pri iných mimoriadnych
udalostiach, na špeciálnu záchranársku činnosť, na odbornú prípravu a výcvik hasičov, expertíznu činnosť
v oblasti ochrany pred poţiarmi, vykonávané krajskými riaditeľstvami HaZZ, Strednou školou poţiarnej ochrany
v Ţiline, Poţiarno-technickým a expertíznym ústavom, záchrannými brigádami HaZZ, boli schválené výdavky
v sume 79 242 072 €, upravené na sumu 97 120 842 € a čerpané v sume 97 114 330 € (100,0 %). Tvoria
podstatný článok, realizujúci hlavný zámer a cieľ programu.
Podprogram 04A03 - Horská záchranná sluţba
Na činnosť HZS boli schválené výdavky v sume 2 696 619 €. V priebehu sledovaného obdobia boli upravené na
3 177 122 € a čerpané v sume 3 177 122 € ( 100,0 %). Príslušníci HZS – záchranári v hodnotenom období
vykonali pohotovostné sluţby v počte 9 578 osobodní. V rámci pohotovostných sluţieb na pracovisku boli podľa
potrieb jednotlivých oblastných stredísk zabezpečené sluţby na dispečingoch, sluţby pohotovostného vodiča,
vedúceho záchrannej akcie, záchranárov a záchranára – psovoda s lavínovým psom.
Podprogram 04A05 - Riadiaca a kontrolná činnosť Hasičského a záchranného zboru
Cieľom podprogramu je efektívne riadiť a zabezpečovať činnosť HaZZ. Na plnenie uvedeného cieľa boli
schválené výdavky v sume 4 233 054 €, upravené v priebehu sledovaného obdobia na 3 562 858 € a čerpané
v sume 3 562 240 € (100,0 %).

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 PPZ, PZ, KR PZ vrátane riaditeľstiev
hraničnej a cudzineckej polície, migračného úradu MV SR, SOŠ PZ, Akadémie PZ 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 2012 schválené v sume 752 874 084 €, z toho beţné výdavky
v sume 709 804 084 € a kapitálové výdavky v sume 43 070 000 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom 2011
došlo k nárastu rozpočtovaných výdavkov o 52 926 341 € (o 7,6 %), z toho v beţných výdavkoch o 40 756 341 €
(o 6,1 %) a v kapitálových výdavkoch o 12 170 000 € (o 39,4 %). Počas roka bol rozpočet upravený na základe
rozpočtových opatrení na sumu 752 810 434 €, z toho beţné výdavky na 709 094 350 € a kapitálové výdavky na
43 716 084 €.
K 31. 12. 2012 boli celkové výdavky v rámci programu čerpané v sume 768 630 295 €, v tom
rozpočtované výdavky v sume 752 757 458 € a mimorozpočtové výdavky v sume 15 872 837 €.
V rámci programu Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti sú rozpočtované výdavky na nasledovné
podprogramy:
Podprogram 06V01 – Riadiaca, metodická a kontrolná činnosť PPZ obsahuje výdavky na zabezpečenie
plnenia úloh PPZ na úseku riadenia a metodického usmerňovania sluţieb PPZ v riadiacej pôsobnosti prezidenta
PZ. Rozpočtované prostriedky boli čerpané sumou 20 454 124 € (100,0 %).
V podprograme 06V02 – Boj s organizovaným zločinom a boj proti korupcii sa rozpočtujú výdavky pre
útvary PPZ (najmä pre úrad boja proti organizovanej kriminalite a úrad zvláštnych policajných činností) so
zameraním na priamy výkon boja s jednotlivými formami organizovanej trestnej činnosti s cieľom rozkladať
zločinecké skupiny a objasňovať korupčné trestné činy. Z upraveného rozpočtu 41 501 060 € boli čerpané
výdavky v sume 41 501 055 € (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,
dopravnej situácie na cestách, zvyšovania bezpečnosti občanov so zámerom obmedzenia dopadu kriminality na
občanov SR, realizujú evidenciu automobilov, vydávanie pasov a vodičských preukazov. Z hľadiska rozsahu
výdavkov boli na tento podprogram rozpočtované najvyššie prostriedky z programu 06V – Ochrana verejného
poriadku a bezpečnosti. Upravený rozpočet 410 383 246 € bol čerpaný sumou 410 370 385 € (100,0 %).
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 v Trnave), v Sečovciach (KR PZ v Košiciach) a RHP Sobrance. Upravený
rozpočet vo výške 42 521 044 € bol čerpaný sumou 42 513 715 € (100,0 %).
V podprograme 06V05 – Centrálna podpora činnosti PZ sa rozpočtujú výdavky na centrálne zabezpečované
a centrálne hradené výdavky, ktoré majú prierezový celorezortný charakter. Ide najmä o výdavky na nákup
výstroja 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. Upravený
rozpočet 127 305 219 € bol čerpaný sumou 127 280 772 € (100,0 %).
Podprogram 06V0B – Azylová politika zahŕňa výdavky na zabezpečenie realizácie migračnej politiky
a azylovej procedúry v súlade so štandardami Európskej únie. 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 3 356 584 € sa vyčerpalo 3 356 049 €
(100,0 %).
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, SOŚ PZ a Strediskom
štátnej športovej reprezentácie MV SR. Z upraveného rozpočtu 51 363 817 € dosiahlo čerpanie 51 361 835 €
(100,0 %).
Podprogram 06V0E – Projekty Európskej únie obsahuje prostriedky schválené projektmi Európskej únie,
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.
Rozpočtované výdavky v sume 966 374 € boli vyčerpané v plnom rozsahu.
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
Slovenskej republiky 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 20 915 412 €
bol čerpaný sumou 20 914 972 € (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 31 968 664 € bol čerpaný sumou 31 965 822 €, čo
predstavuje (100,0 % ).
Podprogram 06V0I – Boj proti obchodovaniu s ľuďmi – Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu
s ľuďmi je zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje
rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci
eliminácie rizík a predchádzania spáchaniu tohto trestného činu, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie
podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ľudských práv a dôstojnosti. Upravený
rozpočet 228 614 € bol čerpaný sumou 228 614 € (100,0 %).
Podprogram 06V0K – Prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, cieľavedomé, zámerné,
plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo
ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť
a súčasne podporovať vytváranie podmienok antikriminogénnych. Na tento program boli na základe
rozpočtových opatrení vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 434 637 € a čerpané sumou 1 432 017 €
(99,8 %).
V podprograme 06V0P – Úrad splnomocnenca vlády SR sú rozpočtované výdavky pre Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity s cieľom efektívnej koordinácie a implementácie horizontálnej priority
Marginalizované rómske komunity v programovom období 2007 – 2013 s vyuţitím finančných prostriedkov
operačného programu Technická pomoc a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
s cieľom zabezpečenia a koordinácie implementácie akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na
roky 2012 – 2013. Na tento program boli na základe delimitácie a rozpočtových opatrení vyčlenené finančné
prostriedky v sume 411 964 € a čerpané sumou 411 724 € (99,9 %).
Program 08C – VEREJNÁ SPRÁVA
V rámci programu verejná správa 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 schválené finančné prostriedky (beţné výdavky) v sume
62 746 201 €. V priebehu roka bol rozpočet celkových výdavkov zvýšený na 69 976 104 €. Podstatnú časť
navýšenia predstavovali interné rozpočtové opatrenia kapitoly na zabezpečenie financovania prevádzkových
výdavkov ObÚ a archívov. Rozpočet uvedeného programu bol ďalej zvýšený rozpočtovými opatreniami MF SR
o prostriedky určené na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na
území miest, obcí a obvodných úradov v Slovenskej republike a v súvislosti s náhradou škôd spôsobených
povodňami v celkovej sume 1 827 034 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený na celkovú sumu 40 216 €.

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov programu (kód zdroja 111, 131A, 131B) dosiahlo k 31.12. 2012
sumu 69 974 872 € ( 100,0 %), v tom beţné výdavky 69 934 656 € (100,0 %) a kapitálové výdavky 40 216 €
(100,0 %).
Čerpanie rozpočtu v jednotlivých podprogramoch bolo nasledovné:
Podprogram 08C01 – Archívy zabezpečuje financovanie prevádzkových potrieb štátnych archívov na
Slovensku. Čerpanie beţných výdavkov dosiahlo 7 566 283 € (100,0 %) a bolo viac – menej rovnomerné vo
všetkých ekonomických kategóriách. Schválený rozpočet v kategórii 630 - tovary a sluţby bol v priebehu
sledovaného obdobia výrazne zvýšený, v dôsledku čoho bol k 31. 12. 2012 vyšší o 1 064 344 € (o 53,5 %).
Napriek konštatovanému zvýšeniu rozpočtu naďalej nepostačujú disponibilné zdroje na výraznejšie zlepšenie
technického stavu viacerých objektov štátnych archívov, nakoľko ich opravy by si vyţadovali vysoké finančné
výdavky.
Podprogram 08C02 – Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy obsahuje prostriedky na
financovanie niektorých prevádzkových výdavkov sekcie verejnej správy, na príspevky občianskym zdruţeniam,
údrţbu a opravy vojnových hrobov a pamätníkov pod. Upravený rozpočet beţných výdavkov 3 331 984 € bol
čerpaný v plnom rozsahu. Najvyšší podiel dosiahli výdavky kategórie 610 – mzdy, platy sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania 1 905 955 €, výdavky v kategórii 640 – beţné transfery 517 707 €, a to najmä za transfery
občianskym zdruţeniam 426 000 € . Ďalšie prostriedky boli čerpané na príspevky obciam a mestám na obnovu
vojnových hrobov a pamätníkov podľa zákona č. 130/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 60 000 €.
Podprogram 08C03 – Obvodné úrady zabezpečuje prostriedky predovšetkým na financovanie
prevádzky uvedených rozpočtových organizácií a financovanie preneseného výkonu štátnej správy na obce.
Rozpočtované beţné výdavky tohto podprogramu 49 412 611 € boli čerpané sumou 49 410 166 € (100,0 %).
Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania v sume 21 521 246 € (100,0 %). Z vecných výdavkov najväčší podiel dosiahli výdavky
kategórie 640 – beţné transfery v sume 10 271 702 €, a to najmä na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej činnosti a na hlásenie a evidenciu pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky. Výdavky
v kategórii 630 – tovary a sluţby boli čerpané sumou 9 697 188 € (100,0 %). Rozpočtové opatrenia, vykonané
v závere mesiaca december pozitívne prispeli k tomu, ţe ObÚ ku koncu roka nevykazovali neuhradené záväzky.
V podprograme 08C05 – Voľby boli v schválenom rozpočte vyčlenené prostriedky na financovanie
prípravy a realizácie volieb, najmä do Národnej rady Slovenskej republiky v sume 9 081 209 €. Vzhľadom na
okolnosti, ktoré v etape tvorby rozpočtu výdavkov neboli známe (počet politických strán, počet členov okrskových
volebných komisií a pod.) bolo potrebné v priebehu roka zvýšiť rozpočet na voľby interným rozpočtovým
opatrením na sumu 9 626 232 €, a to na ťarchu iných podprogramov programu 08C – Verejná správa.
K 31. 12. 2012 bolo na voľby celkom čerpaných 9 624 224 € (100,0 %), z toho najmä v kategórii 640 – beţné
transfery 5 521 509 €, v kategórii 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
815 676 € a v kategórii 630 – tovary a sluţby 3 021 189 €.

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 55 000 €, len na
beţné výdavky v kategórii tovary a sluţby. Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané v sume 54 815 €
(99,7 %). Finančné prostriedky boli pouţité na zabezpečenie humanitárnej pomoci 2 krajinám. V rámci pomoci
Čiernej Hore (pre utečencov z Kosova) bol dodaný humanitárny materiál pozostávajúci z materiálu pre núdzové
ubytovanie, núdzové stravovanie, zdroj elektrickej energie a poľnej kuchyne. Do Jordánska (pre utečencov zo
Sýrie) bol dodaný materiál na núdzové stravovanie, prikrývky, poľné WC, malé kúpacie súpravy a poľné
umývadlo. V čerpaní prostriedkov tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na tuzemskú humanitárnu pomoc pre
bezdomovcov poskytnutú v prvých mesiacoch roka 2012.
Podprogram 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Podprogram zabezpečuje podmienky pre financovanie viacerých zloţiek kapitoly (rozpočtová
organizácia Ministerstvo, ObÚ, KR PZ a HaZZ) v čase krízových situácií. Na rok 2012 bol schválený rozpočet
v sume 48 485 € len v rámci beţných výdavkov (kategória 630 - tovary a sluţby) a čerpaný sumou 48 192 €
(99,4 %). V rámci nich to boli predovšetkým výdavky na školenia (15 814 €), v rámci ktorých boli vykonané
pracovné porady so zamestnancami ObÚ zodpovedných za úsek krízového plánovania hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu, odborné prípravy zamestnancov ObÚ v sídle kraja zodpovedných za úsek krízového plánovania
hospodárskej mobilizácie a zdokonaľovacie kurzy zamestnancov ObÚ a zamestnancov subjektov hospodárskej
mobilizácie v pôsobnosti ministerstva určených pre prácu s jednotným informačným systémom hospodárskej
mobilizácie JISHM/EPSIS v rámci úprav modulov pre potreby ObÚ, PZ, HaZZ, HZS a zdravotníckych zariadení
v pôsobnosti ministerstva. Ďalšie prostriedky boli pouţité najmä na aktualizáciu softvéru (13 543 €), nákup
všeobecného materiálu 10 106 € a výpočtovú techniku 4 781 €. Pretrvávajúcim nedostatkom finančných
prostriedkov vyčleňovaných na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie sa zvyšuje riziko, ţe subjekty nebudú
schopné realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie.
výdavkov

Z organizačného hľadiska

najväčší

podiel

pripadá na ObÚ 27 376 € a sekciu integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany

rozpočtovej organizácie Ministerstvo (16 473 € ).
Podprogram 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Schválený rozpočet beţných transferov podprogramu v sume 238 200 € bol v priebehu roka upravený
na 219 272 € a vyčerpaný v plnom rozsahu. Prostriedky boli pouţité na zaplatenie príspevkov do medzinárodnej
policajnej organizácie INTERPOL v sume 168 251 € a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) v sume
51 021 €.
Podprogram 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR
V rámci podprogramu bol schválený rozpočet v sume 7 500 € na tovary a sluţby, ktorý bol v priebehu
roka upravený na sumu 6 884 €. K 31. 12. 2012 boli prostriedky čerpané v sume 6 546 € (95,1 %). Finančné

prostriedky boli pouţité na zahraničné sluţobné cesty vyplývajúce zo záväzkov a aktivít Slovenskej republiky
v oblasti civilného núdzového plánovania v rámci NATO. V roku 2012 sa pracovníci sekcie zúčastnili seminára
k problematike zlepšenia civilnej ochrany prostredníctvom získaných skúseností v Dánsku, konferencie z oblasti
hydrometeorológie a civilnej ochrany v Poľsku, cvičenia simulujúceho následky zemetrasení vo Francúzsku
a Španielsku, na plenárnom rokovaní výboru pre civilné núdzové plánovanie, workshopu Euroatlantického centra
pre koordináciu odozvy na katastrofy, ako aj práce v pracovnej skupine pre civilnú ochranu vyššieho výboru pre
civilné núdzové plánovanie NATO. V priebehu roka sa pracovník sekcie zúčastnil rokovania Skupiny NATO pre
civilnú ochranu.
Podprogram 0AS01 – MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
V schválenom rozpočte na rok 2012 bola na tento podprogram vyčlenená suma 7 500 €, následne
upravená v priebehu roka na 7 430 €. K 31. 12. 2012 dosiahlo čerpanie sumu 7 394 € (99,5 %). Finančné
prostriedky boli pouţité na zahraničné sluţobné cesty súvisiace s medzinárodnými aktivitami Slovenskej
republiky v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry (pravidelné rokovania komisie pre civilnú ochranu v rámci
Európskej komisie, pravidelné stretnutia národných kontaktných bodov pre ochranu kritickej infraštruktúry,
workshop k problematike regionálnej kritickej infraštruktúry, workshop k projektom o ochrane kritickej
infraštruktúry financovaných z programu „Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných
bezpečnostných rizík ―.
Podprogram 0A908 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni
MF SR – MV SR
V schválenom rozpočte neboli na tento podprogram

vyčlenené

prostriedky.

Rozpočtovými

opatreniami MF SR v priebehu roka bol rozpočet upravený na 42 925 486 €, pričom zdrojom financovania boli
predovšetkým fondy EÚ (kód zdroja 11S1, 11S3, 13S1, 13S3) v sume 37 131 575 €, prostriedky
spolufinancovania z rozpočtu SR (kódy zdroja 11S2, 13S2), v sume 5 691 139 € a kapitálové prostriedky
presunuté z roku 2011 (kód zdroja 131B) v sume 102 772 €.
Rozpočet beţných výdavkov v rámci kategórie 630 – tovary a sluţby v sume 1 322 945 € bol čerpaný
v plnom rozsahu, predovšetkým na podpoloţke 637 001 – školenia, kurzy, semináre v sume 1 120 196 € a za
špeciálne sluţby (podpoloţka 637 005) sumou 137 490 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov v sume 41 602 541 € bolo takisto vyčerpaný v plnom rozsahu, a to
predovšetkým za softvér 35 191 836 €, výpočtovú techniku 4 963 094 € a licencie v sume 987 739. €.
Z hľadiska programovej štruktúry bola na prvku 0A90801 – Elektronizácia sluţieb matriky čerpaná
suma 320 313 €, 0A90803 – Register fyzických osôb 7 899 817 €, 0A90804 – Register adries 5 092235 €,
0A90805 – Elektronická identifikačná karta suma 17 505 599 €, 0A90806 – Elektronické sluţby pre osvedčenie
o evidencii vozidiel 1 259 301 €, 0A90807 - Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne 2 353 050 € a 0A90809 –
Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel suma 8 495 171 €. Realizácia uvedených projektov zabezpečí
elektronizáciu sluţieb, a tým ich skvalitnenie a sprístupnenie občanovi prostredníctvom internetu.

Podprogram 0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – Protidrogová politika
V uvedenom podprograme boli rozpočtované prostriedky v rozpočtovej organizácii Ministerstvo v
sume 4 516 €, upravené v priebehu roka na 1 300 € a čerpané sumou 1 243 €. Z vecného hľadiska boli
vynaloţené na nákup všeobecného materiálu a výpočtovú techniku
Podprogram 08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam
Schválený rozpočet v sume 15 000 € bol upravený v priebehu roka na 14 773 € a k 31. 12. 2012
čerpaný sumou 14 773 € (100,0 %). Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená činnosť kontrolných
a chemických laboratórií. Z podpoloţky 635005 - servis a opravy rozhodujúcich prístrojov boli v sume 7 477 €
zabezpečené analyzátory plynov, výmena senzorov v prístrojoch, oprava s následnou kalibráciou prístrojov,
oprava rádiometra. Z podpoloţky 633007 bolo v sume 7 296 € zabezpečené obstaranie detekčných trubičiek
k AUER Tox pumpe na zisťovanie nebezpečných chemických látok a obstaranie demineralizátorov vody.
Okrem týchto medzirezortných podprogramov boli v schválenom rozpočte na rok 2012 uvedené aj ďalšie
podprogramy, avšak bez finančného krytia. V podprograme 06E0J – MV SR- miesta riadenia pre obranu štátu
neboli v roku 2012 čerpané prostriedky. Vecné aktivity v rámci podprogramu 06G0V – Aktívna politika trhu práce
a zvýšenie zamestnanosti MV SR boli realizované prostredníctvom rezortnej príspevkovej organizácie IVES,
organizácia pre informatiku verejnej správy v Košiciach v rámci školení systému Európskeho vodičského
preukazu na počítače. Úhrada výdavkov bola zabezpečená z rozpočtu rozpočtovej organizácie Ministerstvo.
Čerpanie výdavkov v podprograme 0AU02 – MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM v súvislosti
s vysielaním nominantov bolo, nakoľko sa jednalo

o mzdové

prostriedky, vykázané v podprograme

06V01 – Riadiaca, metodická a kontrolná činnosť PPZ.
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 2012 pouţité finančné
prostriedky v celkovej sume 55 488 550,42 €, z toho zo zdrojov EÚ 42 916 506,15 €.
Projekty boli realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Regionálneho
operačného programu, Operačného programu Výskum a vývoj a Operačný program Technická pomoc
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.
V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo sekciou informatiky, telekomunikácii
a bezpečnosti MV SR implementovaných 7 projektov, ktorých realizácia spadá do sledovaného obdobia. Celkovo
bolo na

uvedené projekty vykázané čerpanie v sume 41 543 993,67

€, z toho zo zdroja EÚ suma

31 286 781,63 €.
Z Regionálneho operačného programu bolo v sledovanom období prostredníctvom prezídia HaZZ
realizovaných spolu 59 projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu HS a jeden projekt s rovnakým

zameraním realizovala SOŠ PZ Košice. V rámci uvedeného programu boli v roku 2012 vyčerpané finančné
prostriedky v celkovej sume 11 717 231,86 €, z toho zo zdrojov EÚ v sume 9 964 558,69 €.
Súčasne boli realizované projekty v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce Slovenskej
republiky, 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 bolo v
sledovanom období zapojené do implementácie spolu 7 projektov, na ktoré boli vynaloţené finančné prostriedky
v celkovej sume 185 350,30 €, z toho zo zdrojov EÚ v sume 23 586,72 €, tieto finančné prostriedky boli prijaté na
mimorozpočtové účty.
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj bol realizovaný projekt zameraný na bezpečnostný
výskum s prínosom pre ochranu obyvateľov a boj proti terorizmu. Celkovo boli v roku 2012 v rámci uvedeného
programu vyčerpané finančné prostriedky v sume 1 902 347,29 €, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 577 097,81 €.
Od 1. 9. 2012 boli realizované projekty z Operačného programu Technická pomoc na zabezpečenie
aktivít horizontálnej priority pre Marginalizované rómske komunity (ďalej len „OP TA HP MRK―), na ktoré boli
pouţité finančné prostriedky zo zdrojov EÚ v kapitole MV SR na refundáciu miezd a zákonných odvodov
zamestnávateľa v sume 64 481,30 €.
b) Výdavky na spoločné programy SR a EÚ nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
1.

Programy Európskej komisie
V rámci komunitárnych programov ministerstvo v roku 2012 realizovalo projekty v rámci nasledovných

programov EK, a to:
-

Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti,

-

EU Culture Programme 2007 – 2013

-

Akcie Únie - Európsky fond pre utečencov ERF

-

Akcie Únie – Európsky fond pre vonkajšie hranice

-

Operačný grant Európskej migračnej siete

-

eContenplus - Digital Content – Information Communication Technologies Policy Support Program

-

7. rámcový program

-

Frontex – refundácia spoločných akcií členských štátov EÚ
V rámci vyššie uvedených všetkých programov EÚ boli v roku 2012 pouţité finančné prostriedky

v celkovej sume 2 304 528,59 €, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 747 400,26 €.
2. Projekty všeobecného programu Solidarita
V roku 2012 výdavky na jednotlivé projekty fondov všeobecného programu Solidarita dosiahli celkovú
sumu 3 658 532,40 €, z toho výdavky z prostriedkov EÚ 1 141 046,73 €, zdroje spolufinancovania 882 820,56 €
a na predfinancovanie boli pouţité finančné prostriedky v celkovej sume 1 634 665,11 €, z toho zo štátneho
rozpočtu v sume
1 257 377,35 €.

377 287,76

€

a zo zdrojov jednotlivých fondov z predchádzajúcich rokov v sume

Z prostriedkov fondov všeobecného programu Solidarita boli financované výdavky na zabezpečenie
administratívnych kapacít MV SR a MF SR pri vykonávaní činností pri implementácii, kontrole, audite a certifikácii
pouţitia finančných prostriedkov fondu a v sledovanom období boli vynaloţené v celkovej sume 332 569,57 €.
Projekty programu boli implementované a financované podľa jednotlivých fondov a programových rokov
nasledovne:
Európsky fond pre utečencov (ERF)
V rámci ERF boli výdavky v roku 2012 v celkovej sume 1 002 881,52 €, z toho prostriedky EÚ
predstavovali sumu 50 797,86 €, zdroje spolufinancovania MV SR sumu 231 251,80 € a na predfinancovanie
projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 720 831,86 €, z toho 352 620,39 € zo zdrojov ERF
z predchádzajúcich rokov a zo zdrojov ŠR 368 211,47 €.
Ročný program 2010:
Na financovanie projektov ERF 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 42 477,00 €.
V rámci ročného programu 2010 boli ukončené štyri projekty, z toho tri individuálne a jeden národný.
Grantové zmluvy na individuálne projekty boli uzatvorené s mimovládnymi organizáciami poskytujúcimi sluţby
(sociálne poradenstvo a asistencia, materiálna pomoc, právne poradenstvo, zdravotná a psychologická
starostlivosť, zabezpečenie vzdelávania, tlmočenie a preklady, atď.) ţiadateľom o azyl či osobám, ktoré uţ získali
jednu z foriem medzinárodnej ochrany. Národný projekt bol uzatvorený s migračným úradom MV SR a súvisel
s humanitárnym transferom utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou cez územie SR.
Finančné prostriedky boli pouţité na platby zo záverečného zúčtovania v rámci individuálnych projektov
pre konečných príjemcov Spoločnosť ľudí dobrej vôle a

Slovenská humanitná rada a na preddavkové

platby v rámci národného projektu pre Migračný úrad MV SR.
Ročný program 2011:
Na financovanie projektov ERF 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 960 404,00 €.
Finančné prostriedky boli pouţité na preddavkové

platby v rámci individuálnych projektov pre

konečných príjemcov Spoločnosť ľudí dobrej vôle a Slovenská humanitná rada.
Fond pre vonkajšie hranice (EBF)
Výdavky v roku 2012 boli v celkovej sume 1 127 345,93 €, z toho prostriedky EÚ predstavovali sumu
438 417,70 €, zdroje spolufinancovania MV SR sumu 267 114,31 € a na predfinancovanie projektov boli pouţité
finančné prostriedky v sume 421 813,92 €, z toho zdroje fondu z predchádzajúcich rokov v sume 421 813,92 €.
Finančné prostriedky boli pouţité na zaobstaranie modernej automobilovej techniky na zabezpečenie
efektívnejšieho hraničného dozoru a kontroly, vybudovanie kamerového monitorovacieho systému na hraničnom
priechode Čierna nad Tisou, financovanie uţívateľskej legislatívnej technologickej podpory Národného vízového
informačného systému, nákup špeciálneho vybavenia na posilnenie monitorovania výkonu hraničnej kontroly
a dozoru na vonkajšej hranici, modernizáciu technického vybavenia národnej ústredne SIRENE a spoločných

kontaktných pracovísk a vzdelávanie v oblasti poskytnutia prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným
chorobám, v oblasti medzinárodnej spolupráce so zameraním na oblasť Schengenského informačného systému
a v anglickom a ruskom jazyku.
Ročný program 2010:
V rámci ročného programu 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky na projekty v celkovej sume
773 074,96 €. Finančné prostriedky boli pouţité na dofinancovanie individuálneho projektu v oblasti vzdelávania
príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom jazyku. V prípade národných projektov boli finančné
prostriedky pouţité na zaobstaranie modernej automobilovej techniky na zabezpečenie efektívnejšieho
hraničného dozoru a kontroly, vybudovanie kamerového monitorovacieho systému na hraničnom priechode
Čierna nad Tisou, financovanie uţívateľskej legislatívnej technologickej podpory Národného vízového
informačného systému
Ročný program 2011:
V sledovanom období boli na financovanie projektov ročného programu 2011 vyčerpané finančné
prostriedky na projekty v celkovej sume 353 776,78 €.
V rámci individuálnych projektov boli finančné prostriedky vyčerpané na preddavkové platby na výdavky
súvisiace so vzdelávaním v oblasti poskytnutia prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným chorobám
a v oblasti vzdelávania v anglickom a ruskom jazyku .
V súvislosti s financovaním národných projektov pre úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ, úrad
medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ a Finančné riaditeľstvo SR boli finančné prostriedky pouţité na
modernizáciu technického vybavenia národnej ústredne SIRENE a spoločných kontaktných pracovísk a nákup
špeciálneho vybavenia a technického vybavenia na posilnenie monitorovania výkonu hraničnej kontroly a dozoru
na vonkajšej hranici.
Ročný program 2012:
V sledovanom období boli na financovanie projektov ročného programu 2012 vyčerpané finančné
prostriedky v celkovej sume 494,19 €. Finančné prostriedky boli úradom medzinárodnej policajnej spolupráce
PPZ pouţité na preškolenie príslušníkov PZ v oblasti vonkajších hraníc a medzinárodnej spolupráce so
zameraním na oblasť Schengenského informačného systému.
Európsky fond pre návrat (RF)
V rámci RF boli výdavky v roku 2012 v celkovej sume 725 841,73 €, z toho prostriedky EÚ predstavovali
sumu 306 515,93 €, zdroje spolufinancovania MV SR sumu 187 063,98 € a na predfinancovanie projektov boli
pouţité finančné prostriedky v sume 232 261,82 €, z toho zdroje fondu z predchádzajúcich rokov v sume
223 185,53 € a zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 9 076,29 €.

Ročný program 2009
Na financovanie projektov RF 2009 bolo čerpanie zníţené o finančné prostriedky v celkovej sume
2 515,94 €.
Finančné prostriedky sa týkali finančného vysporiadania k zisteniam z vládneho auditu č. A 427
týkajúce sa niektorých útvarov úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ v rámci národného projektu.
Ročný program 2010
Na financovanie projektov RF 2010 bolo čerpanie zníţené o finančné prostriedky v celkovej sume
153 865,33 €.
V rámci individuálnych projektov pre konečných príjemcov Medzinárodná organizácia pre migráciu,
Slovenská humanitná rada, Liga za ľudské práva a Inštitút pre verejnú správu sa finančné prostriedky týkali
finančného vysporiadania v rámci čerpania projektov a záverečných platieb na „ poskytnutie cieľovej skupine
humánnu, organizovanú a finančne efektívnu moţnosť návratu a reintegrácie v krajine pôvodu prostredníctvom
programu asistovaných dobrovoľných návratov―, „ komplexnú starostlivosť o štátnych príslušníkov tretích krajín
formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných sluţieb a nastavenia rovnakých podmienok
v zariadeniach ÚHCP―, „zabezpečovanie uplatňovania ústavného práva zaistených cudzincov na právnu
ochranu― ako aj na „posilnenie a rozvinutie kapacít a zručností príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície
plniacich úlohy v oblasti riadenia návratov pri riešení krízových situácií počas prípravy a realizácie nútených
návratov―. V súvislosti s financovaním národného projektu pre úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ 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 ja poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Ročný program 2011
Na financovanie projektov RF 2011 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 882 223,00 €.
V rámci individuálnych pre konečných príjemcov Medzinárodná organizácia pre migráciu, Slovenská
humanitná rada, Liga za ľudské práva a PLUS Academia n. o. boli finančné prostriedky pouţité na preddavkové
platby „poskytnutie cieľovej skupine humánnu, organizovanú a finančne efektívnu moţnosť návratu a reintegrácie
v krajine pôvodu prostredníctvom programu asistovaných dobrovoľných návratov―, „ komplexnú starostlivosť
o

štátnych príslušníkov tretích krajín formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných

sluţieb a nastavenia rovnakých podmienok v zariadeniach ÚHCP―, „zabezpečovanie uplatňovania ústavného
práva zaistených cudzincov na právnu ochranu― ako aj na „dosiahnutie zlepšenia úrovne ovládania anglického,
ruského, čínskeho a vietnamského jazyka príslušníkov PZ―. V súvislosti s financovaním národného projektu pre
úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ 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 ja poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF)
V rámci Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín boli výdavky v roku 2012
v celkovej sume 802 463,22 €, z toho prostriedky EÚ predstavovali sumu 345 315,24 €, zdroje spolufinancovania
MV SR sumu 197 390,47 € a na predfinancovanie projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 259 757,51
€, z toho 259 757,51 € zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov. Finačné prostriedky boli pouţité na financovanie
individuálnych projektov v rámci ročných programov EIF 2009, EIF 2010 a EIF 2011, ako aj jedného národného
projektu v rámci ročného programu EIF 2012.
Ročný program 2009:
Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EIF 2009 bolo zníţené o finančné prostriedky v celkovej
sume 338,34 €. Tieto finančné prostriedky predstavujú vratky konečných príjemcov E-KU Inštitút jazykovej a
interkulturálnej komunikácie, Inštitút pre verejné otázky a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.
Ročný program 2010:
V sledovanom období boli na financovanie projektov zo zdrojov EIF 2010 vyčerpané finančné
prostriedky v sume 69 420,40 € a zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov v sume 3 481,54 € na financovanie
projektov konečných príjemcov Medzinárodná organizácia pre migráciu, Local Media Institute, Nadácia Milana
Šimečku, Slovenská katolícka charita a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Čerpanie finančných prostriedkov
z EIF 2010 bolo zníţené o finančné prostriedky v celkovej sume 27 812,85 €. Ide o príjem z vratky od konečného
príjemcu Medzinárodná organizácia pre migráciu. Podporené projekty boli zamerané na poskytovanie
komplexných sluţieb Migračného informačného centra, zabezpečenie moţnosti vzdelávania v akreditovaných
kurzoch a vytvorenie komunikačnej platformy – celoslovenskej televíznej relácie, ako aj na zvyšovanie
informovanosti majoritnej spoločnosti a aktérov lokálnych integračných politík. V roku 2012 bola ukončená
realizácia všetkých projektov z RP 2010. Celkové čerpanie finančných prostriedkov vzhľadom na zazmluvnenú
sumu 776 783,17 € dosiahlo 96,3%.
Ročný program 2011:
V sledovanom období boli na financovanie projektov zo zdrojov EIF 2011 vyčerpané finančné
prostriedky v sume 292 796,03 € a zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov v sume 256 275,97 €, ktoré boli
pouţité na úhradu preddavkových platieb konečným príjemcom Liga za ľudské práva, Slovenská katolícka
charita, Nadácia Milana Šimečku, Medzinárodná organizácia pre migráciu a Local Media Institute. Projekty sú
zamerané na sprostredkovanie informácií o kultúrnych a spoločenských hodnotách rôznych komunít cudzincov
ţijúcich v SR pre slovenských občanov, ako aj medzi komunitami navzájom, okrem iného aj prostredníctvom
celoslovenského televízneho vysielania. Taktieţ sa zameriavajú na získanie zahraničných skúseností
a vytvorenie odporúčaní pre praktickú aplikáciu v slovenských podmienkach, posilňovanie odborných kapacít
a pracovných zručností nielen cieľovej skupiny, ale aj napríklad zvyšovaním kvalifikácie slovenských pedagógov
na vzdelávanie detí cudzincov.

Ročný program 2012:
Zo zdrojov EIF 2012 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 11 250,00 € na financovanie
národného projektu konečného príjemcu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je zameraný na
prípravu novej integračnej politiky.
c) Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných
zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
V roku 2012 MV SR implementovalo národný projekt Zlepšenie pripravenosti záchranných zloţiek
MV SR Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarskeho finančného mechanizmu). Celkový
rozpočet projektu je v sume 3 754 629,07 €, z toho zdroje zo zahraničia v sume 2 655 096,75 €. Obdobie
implementácie je určené do mája 2015. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky zo zdrojov Švajčiarskeho
finančného mechanizmu vo výške 15 427,80 €.
d) Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky k prostriedkom EÚ a programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce bolo v roku 2012 nasledovné:
1. Celkové spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych
fondov za rok 2012 predstavuje sumu 12 572 044,27 €, z toho OP Informatizácia spoločnosti
v sume 10 257 212,04 €, Regionálneho operačného programu vrátane cezhraničnej
spolupráce v sume 1 914 436,75 €, OP Výskum a vývoj v čiastke 325 249,48 € a OP TA HP
MRK v sume 75 146,00 €.
2. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k výdavkom nezaradených do výdavkov v členení na
spolufinancovanie
-

k priamym projektom programov EK

vrátane príspevku na spolufinancovanie

k operačnému grantu EMN predstavovalo spolufinancovanie 557 128,33 €.
-

k projektom v rámci programu Solidarita – úroveň PJ – na spolufinancovanie

a predfinancovanie boli pouţité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci všetkých
fondov v celkovej sume 1 260 108,32 €, z toho na spolufinancovanie zo zdrojov ŠR SR bola
vyčerpaná suma 882 820,56 €.
V programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce bolo v roku 2012 realizované
čerpanie výdavkov na spolufinancovanie ŠR SR k zdrojom Švajčiarskeho finančného
mechanizmu z Úradu vlády SR v sume 2 742,72 € a zo štátneho rozpočtu - kapitola MV SR
v sume 442 472,28 €.

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€
Schválený
Rozpočet
2
62 788 000

1
Príjmy spolu:
Z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu:
902 168 231
z toho:
kryté prostriedkami z EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
- 839 380 231
z toho:
z prostriedkov EÚ

Upravený
Rozpočet
3
55 188 000

Skutočnosť
4
90 503 139

969 925 991

1 001 683 346

- 914 737 991

- 911 180 207

Z tabuľkového prehľadu je zrejmé mierne zlepšenie schodku hospodárenia, ovplyvneného vyšším
plnením upraveného rozpočtu príjmov kapitoly, ktoré kompenzovalo aj vyššie čerpanie celkových výdavkov.
1.5. Finančné operácie
Organizácie účtovali o príjmových a výdavkových finančných operáciách výlučne na účtoch
mimorozpočtového hospodárenia. Údaje o príjmových a výdavkových operáciách na mimorozpočtových účtoch
sú vykázané vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.
1.5.1 Príjmové finančné operácie
Z finančného výkazu FIN 1-04, z časti Príjmové operácie na mimorozpočtových účtoch - Rekapitulácia
vyplýva, ţe rozpočtové organizácie vykázali na poloţke ekonomickej klasifikácie v kategórii 400 – Príjmy
z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sumu celkom 64 898 169 €. V kategórii 410 – Zo
splátok tuzemských úverov, pôţičiek a návratných finančných výpomocí, na poloţke ekonomickej klasifikácie
411005 – Od fyzickej osoby, sú zaúčtované splátky istín, ktoré vyplynuli z poskytnutých návratných výpomocí
zamestnancom zo sociálneho fondu. Splátky predstavovali 5,2 % celkových príjmov klasifikovaných v kategórii
400 v sume 3 374 900 €. Tieto prostriedky sú preukázateľne vedené na účtoch sociálneho fondu organizácií.
Zvyšnú časť príjmových operácií 94,8 %, tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sa vykazujú
na poloţke ekonomickej klasifikácie 453. V súlade s § 16 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
zaúčtovali organizácie prevod finančných prostriedkov na mimorozpočtových účtoch k 1. 1. 2012 v sume
61 523 269 € a dodrţali tak kontinuitu údajov bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
1.5.2. Výdavkové finančné operácie
V rekapitulácii výdavkovej časti mimorozpočtových operácií je moţné konštatovať, ţe organizácie
účtovali v kategórii 800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v sume 4 211 502 €.
Celkový objem výdavkov predstavoval poskytnuté návratné finančné výpomoci jednotlivcom zo sociálneho fondu,
ktoré sú vykázané na podpoloţke ekonomickej klasifikácie 812001.

1.6.

Zhodnotenie zamestnanosti
Pre rok 2012 bol v rozpočte MV SR schválený limit priemerného počtu zamestnancov rozpočtových

organizácií 36 135 osôb, z toho 23 047 príslušníkov PZ, 4 286 príslušníkov HaZZ, 128 príslušníkov HZS, 4 088
zamestnancov v štátnej sluţbe a 4 586 ostatných zamestnancov. V priebehu roka došlo k úprave schválených
počtov, a to v súvislosti s delimitáciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorou bolo v nadväznosti na uznesenie vlády SR
č. 308/2012 a 309/2012 k termínu 1. 9. 2012 delimitovaných z Úradu vlády SR 50 funkčných miest
zamestnancov aparátu ústredného orgánu (v prepočítaných stavoch 17 osôb). V dôsledku toho sa zvýšil
upravený rozpočet priemerného počtu zamestnancov na 36 152 osôb, a to o 43 osôb v štátnej sluţbe pri zníţení
rozpočtu ostatných zamestnancov o 26 osôb.
Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2012 dosiahol 33 941 zamestnancov, čo je
v porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2012 menej o 2 211 osôb a oproti skutočnosti roku 2011 menej o 187
osôb. K najvýraznejšiemu nenaplneniu stavov došlo u príslušníkov PZ, a to o 1 583 osôb, u ostatných
zamestnancov o 290 osôb a príslušníkov HaZZ o 217 osôb.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 651/2011 bol
ako záväzný ukazovateľ stanovený počet zamestnancov aparátu ústredného orgánu 1 292 osôb, z toho 99
príslušníkov HaZZ, 535 štátnych zamestnancov a 658 ostatných zamestnancov. V priebehu roka 2012 došlo
k úprave počtu zamestnancov aparátu na 1 460 zamestnancov. Okrem vyššie uvedenej delimitácie sa úpravou
premietli rozpočtové opatrenia, vykonané koncom roka 2011, ktoré neboli zohľadnené v schválenom rozpise
rozpočtu na rok 2012. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 1 460 zamestnancov bolo niţšie
o 99 osôb.
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
2012 vykonal 103 následných finančných kontrol, z čoho 30 kontrol bolo ukončených záznamom, 73 kontrol bolo
ukončených správou. Do konca roku 2012 nebolo ukončených 12 kontrol, ktoré boli zahájené v roku 2012.
Uvedenými kontrolami boli preverené prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej sume 23 559 137,75 €.
Vykonanými kontrolami bolo na útvaroch v pôsobnosti MV SR zistených 259 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z."),

–

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z."),

–

zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 278/1993 Z. z."),

–

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z."),

–

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

–

zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej sluţby, Zboru
väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície v znení neskorších
predpisov,

–

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

–

zákon č. 315/2001 Z. z. o HaZZ v znení neskorších predpisov,

–

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

–

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach
o poţiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych poţiadavkách na byty niţšieho
štandardu a na ubytovacie zariadenia,

–

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
č. 595/2003 Z. z."),

–

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

–

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

–

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 314/2001 Z. z."),

–

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 222/2004 Z. z."),

–

zákon č. 381/2001 Z. z o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu pôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z."),

–

zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Následnými finančnými kontrolami bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v celkovej sume
2 404 449,06 €. Z uvedenej čiastky predstavuje suma 44 121,97 € pouţitie verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia a porušenie podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté s následkom uloţenia odvodu.
V štyroch 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 Slovenskej republiky
1. Kontrolovaný subjekt: ObÚ Prešov,
Predmet kontroly: kontrola stavu zabezpečenia plnenia úloh orgánmi krízového riadenia,
Výsledok: protokol č. ÚV-14662/2011/OK-3 zo dňa 26. 1. 2012 – kontrolou boli zistené nedostatky, avšak
kontrolný orgán konštatoval, ţe úlohy štátnej správy a úlohy súvisiace s výkonom štátnej správy vyplývajúce
kontrolovanému subjektu sú v oblasti vymedzenej rozsahom kontroly plnené. Nedostatky boli zistené v oblasti
Bezpečnostnej rady, hospodárskej mobilizácie a v oblasti uzatvárania zmlúv podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, kde nebolo dodrţané usmernenie MV SR zaslané na ObÚ listom č. KMCO-58-39/CO-2008.
2. Kontrolovaný subjekt : ObÚ Bardejov,
Predmet kontroly: kontrola stavu zabezpečenia plnenia úloh orgánmi krízového riadenia,
Výsledok: protokol č. ÚV-14662/2011/OK-7 zo dňa 23. 2. 2012 – kontrolou boli zistené nedostatky, avšak
kontrolný orgán konštatoval, ţe úlohy štátnej správy a úlohy súvisiace s výkonom štátnej správy vyplývajúce
Obvodnému úradu Bardejov v rámci jeho pôsobnosti z príslušných právnych predpisov sú v oblasti vymedzenej
rozsahom kontroly plnené. Čiastkové nedostatky boli zistené v dokumentácii krízového štábu a v činnosti
Bezpečnostnej rady obvodu.
3. Kontrolovaný subjekt: ObÚ Poprad,
Predmet kontroly: kontrola stavu zabezpečenia plnenia úloh orgánmi krízového riadenia,
Výsledok: protokol č. ÚV-14662/2011/OK-11 zo dňa 15. 3. 2012 – kontrolou boli zistené nedostatky, avšak
kontrolný orgán konštatoval, ţe úlohy štátnej správy a úlohy súvisiace s výkonom štátnej správy vyplývajúce
kontrolovanému subjektu sú v oblasti vymedzenej rozsahom kontroly plnené. Čiastkové nedostatky boli zistené
v činnosti Bezpečnostnej rady obvodu.
4. Kontrolovaný subjekt : ObÚ Spišská Nová Ves,
Predmet kontroly: kontrola dodrţiavania zákonom stanovených lehôt a iných lehôt pri výkone štátnej správy na
úseku priestupkovom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za obdobie od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2011,
Výsledok: záznam zo dňa 30. 5. 2012 – nedostatky neboli zistené.
5. Kontrolovaný subjekt: ObÚ Bratislava,
Predmet kontroly: kontrola dodrţiavania zákonom stanovených lehôt a iných lehôt pri výkone štátnej správy na
úseku priestupkovom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za obdobie od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,
Výsledok: protokol zo dňa 10. 4. 2012 – nedostatky boli zistené:
– § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

6. Kontrolovaný subjekt: ObÚ Bratislava,
Predmet kontroly: kontrola stavu zriaďovania výdajní odberných oprávnení podľa rozhodnutia ObÚ a vytvorenia
materiálnych a organizačných podmienok na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
Výsledok: protokol č. ÚV-656/2012/OK-3 zo dňa 23. 5. 2012 – nedostatky boli zistené:
– zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
– zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov.
7 . Kontrolovaný subjekt: ObÚ Nitra,
Predmet kontroly: kontrola stavu zriaďovania výdajní odberných oprávnení podľa rozhodnutia ObÚ a vytvorenia
materiálnych a organizačných podmienok na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
Výsledok: záznam č. ÚV-656/2012/OK-13 zo dňa 13. 7. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Národný bezpečnostný úrad
1. Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši,
Predmet kontroly: kontrola dodrţiavania zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok,
Výsledok: záznam č. 5093/2012/OK-007 zo dňa 26. 10. 2012 – nedostatky neboli zistené.
2. Kontrolovaný subjekt : Okresné riaditeľstvo PZ v Ruţomberku,
Predmet kontroly: kontrola stavu ochrany utajovaných skutočností podľa programu kontroly č.: 5718/2012/OK002,
Výsledok: protokol č. 5718/2012/0K-007 zo dňa 6. 12. 2012 – nedostatky boli zistené:
– § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. – technický prostriedok nebol pouţívaný v súlade s podmienkami
a pravidlami pouţívania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
1. Kontrolovaný subjekt: KR HaZZ v Košiciach,
Predmet kontroly: kontrola realizácie projektu „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou―,
Výsledok: správa o výsledku kontroly na mieste č. MPRV-2012-1148/7842-12 zo dňa 7. 2. 2012 ţiadosti
o platbu č. 3 – boli zistené nedostatky Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ako Riadiacim orgánom pre regionálny program, a to neoprávnené výdavky resp. nezrovnalosti vo výdavkoch.
2. Kontrolovaný subjekt: KR HaZZ v Košiciach,
Predmet kontroly: kontrola realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice Košice―,
Výsledok: správa o výsledku kontroly na mieste č. MPRV- 2012 - 557/7816 - 8 zo dňa 8. 2. 2012 ţiadosti
o platbu č. 22140220042 603 – boli zistené nedostatky Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre regionálny program, a to nezrovnalosti vo výdavkoch.

3. Kontrolovaný subjekt: KR HaZZ v Košiciach,
Predmet kontroly: kontrola realizácie projektu „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Čani―,
Výsledok: správa o výsledku kontroly na mieste č. MPRV2012 /15840-2 zo dňa 12. 1. 2012 ţiadosti o platbu č. 8 boli zistené nedostatky Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiacim
orgánom pre regionálny program, a to neoprávnené výdavky resp. nezrovnalosti vo výdavkoch.
4. Kontrolovaný subjekt: KR HaZZ v Košiciach,
Predmet kontroly: kontrola realizácie projektu „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Košiciach-Šaci―,
Výsledok: správa o výsledku kontroly na mieste č. MPRV-2012-595/30223-11 zo dňa 23. 8. 2012 – nedostatky
neboli zistené.
Úrad pre verejné obstarávanie
Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Bratislave,
Predmet kontroly: kontrola postupu zadávania zákazky v rokovacom konaní bez zverejnenia pred uzavretím
zmluvy vykonaná z vlastného podnetu úradu pre verejné obstarávanie,
Výsledok: rozhodnutie o zrušení predbeţného opatrenia č. 2172-7000/2011-OK/4 vydané v zmysle § 146 ods. 5
zákona č. 25/2006 Z. z.: Predbeţným opatrením č. 2172-7000/2011-OK/2 úrad pre verejné obstarávanie
pozastavil postup kontrolovaného v rokovacom konaní bez zverejnenia za účelom vykonania kontroly. Uvedeným
rozhodnutím zrušil predbeţné opatrenie na základe zistenia skutočností preukazujúcich splnenie zákonnej
podmienky na pouţitie postupu zadávania zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia podľa § 58 písm. b)
zákona č. 25/2006 Z. z. – nedostatky neboli zistené.
Správa finančnej kontroly Bratislava
Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Bratislave,
Predmet kontroly: overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených
osobitnými predpismi za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 7. 2010,
Výsledok: správa z vládneho auditu č. 42/NZ-04/2012 zo dňa 15. 6. 2012 – boli zistené nasledovné nedostatky:
– § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. - úhradou faktúry, v ktorej boli za montáţ plastových okien pouţité
nesprávne vyššie ceny a vyfakturovaná cena montáţe za vyšší počet plastových okien ako je uvedené
v prílohe faktúry, úhradou faktúry, v ktorej boli zahrnuté náklady za nezrealizované dodávky a náklady
za nevykonané montáţne práce a úhradou nadhodnotených cien za dodávku plastových okien, čím
súčasne došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) a j),
– § 6 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. – neúplnosťou účtovnej dokumentácie (chýbajúce
dodacie listy),
– § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. – nedôsledné plnenie povinností správcu majetku štátu,
– § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 502/2011 Z. z. – nedôsledné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly
neuvedením dátumu vykonávania predbeţnej finančnej kontroly zodpovedným zamestnancom .

Správa finančnej kontroly Zvolen
Kontrolovaný subjekt: ObÚ Trenčín,
Predmet kontroly: overenie a hodnotenie postupov pri nakladaní s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993
Z. z.,
Výsledok: predbeţná správa z vládneho auditu 12/FZ-NZ/03-1/2012PV 12100044-N-03 zo dňa 25. 1. 2012 –
nedostatky neboli zistené.
Správa finančnej kontroly Košice
Kontrolovaný subjekt: SOŠ PZ Košice,
Predmet kontroly: vládny audit zameraný na získanie uistenia oprávnenosti výdavkov na primeranej vzorke
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov 2007 – 2013, projekt č.: Sk 2009 RF OC 4/2 IP
„English for Border and Alien Police―,
Výsledok: čiastková správa z vládneho auditu č. A 427, K 2656 zo dňa 6. 3. 2012 – boli zistené nasledovné
nedostatky:
– porušenie § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. – napr. porušenie Grantovej zmluvy č. SK 2009
RF OC 4/2 IP pri vyhotovovaní podpornej dokumentácie - napr. porušenie podmienok a pravidiel, za
ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nakoľko podľa čl. 2 bod 6 Grantovej konečný príjemca sa
zaväzuje dodrţiavať pravidlá stanovené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení – v danom
prípade v Prílohe č. 6, bod IX – podporné dokumenty, nakoľko nevypracoval prezenčné listiny ako
súčasť podpornej dokumentácie v čase prebiehajúcej aktivity.
Daňový úrad Trnava
Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave,
Predmet kontroly: vyberanie správneho poplatku za prvý zápis drţiteľa motorového vozidla kategórie L, M1, N1
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
Výsledok: zápisnica č. 9200401/5/2931607/2012/Hom. zo dňa 12. 10. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Daňový úrad Dunajská streda
Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede,
Predmet kontroly: vyberanie správneho poplatku za prvý zápis drţiteľa motorového vozidla kategórie L, M1, N1
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
Výsledok: zápisnica č. 9210401/5/1081880/2012 zo dňa 12. 10. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Kontrolovaný subjekt: Inštitút pre verejnú správu,
Predmet kontroly: kontrola zistenia správneho dátumu splatnosti poistného a príspevkov na sociálne poistenie
a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov,
Výsledok: protokol č. 66821-3/2012-BAM zo dňa 4. 5. 2012 – nedostatky boli zistené.

Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra
Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Nitre,
Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov,
Výsledok: protokol č. 700-1110004412-AG02/12 zo dňa 3. 4. 2012 – boli zistené nasledovné nedostatky:
– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:


§ 138 ods. 1 – zamestnávateľ nesprávne vykázal v mesačnom výkaze poistného a príspevkov
vymeriavací základ,



§ 128 ods. 1 písm. a) – zamestnávateľ nezaplatil za zamestnanca poistné na nemocenské
poistenie,



§ 26 ods. 3 – za zamestnanca boli odvedené poistné za nemocenské poistenie, poistné na
starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti,
poistné na úrazové poistenie, a poistné do rezervného fondu solidarity v období, keď
zamestnanec mal

prerušené povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie

v nezamestnanosti.
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš
Kontrolovaný subjekt: ObÚ Ruţomberok,
Predmet kontroly: kontrola zistenia správneho dátumu splatnosti poistného a príspevkov na sociálne poistenie
a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov,
Výsledok: záznam č. 700-1910003412-AG02/12 zo dňa 4. 5. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín
Kontrolovaný subjekty: Obvodný úrad Trenčín,
Predmet kontroly: kontrola zistenia správneho dátumu splatnosti poistného a príspevkov na sociálne poistenie
a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov za obdobie od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2012,
Výsledok: protokol č. 700-0810013612-AG02/12 zo dňa 25. 10. 2012 – boli zistené nasledovné nedostatky:
–

§ 129 aţ § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov –
vymeriavací základ, výpočet poistného a sadzby poistného pre odvod poistného neboli stanovené.

Inšpektorát práce Košice
Kontrolovaný subjekt: ObÚ Košice – okolie,
Predmet kontroly: kontrola dodrţiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov, dodrţiavania zákona
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
Výsledok: záznam č. IKO-27-48-44/Z-E24-12 zo dňa 14. 11. 2012 – nedostatky neboli zistené.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Kontrolovaný subjekty: Národná ústredňa SIRENE, Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce,
Predmet kontroly: kontrola spracúvania osobných údajov a dodrţiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Výsledok: záznam zo dňa 1. 3. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky
Kontrolovaný subjekt: ObÚ Malacky,
Predmet kontroly: kontrola vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v súvislosti s implementáciou
Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v BSK―,
Výsledok: správa z kontroly na mieste zo dňa 26. 1. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Banskej Bystrici,
Predmet kontroly: kontrola vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
o zamestnanie,
Výsledok: záznam č. z. B/2012/024062 zo dňa 10. 4. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Roţňava
Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Košiciach,
Predmet kontroly: účelová kontrola dodrţiavania podmienok dohody č. 100/851/2012 o zabezpečení podmienok
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorenej
podľa ustanovenia § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
Výsledok: záznam č. TT-2012/06573 zo dňa 15. 6. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
1. Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Nitre,
Predmet kontroly: kontrola vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
o zamestnanie,
Výsledok: záznam č. 2012/138477 zo dňa 31. 10. 2012 – nedostatky neboli zistené.
2. Kontrolovaný subjekt: ObÚ Nitra,
Predmet kontroly: kontrola vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
o zamestnanie,
Výsledok: záznam č. 2012/010794 zo dňa 26. 1. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Kontrolovaný subjekt: IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice,
Predmet kontroly: kontrola na úseku starostlivosti o potraviny a potravinové suroviny pouţívané pri príprave
pokrmov,
Výsledok: zápisnica z kontroly zo dňa 8. 3. 2012 – nedostatky neboli zistené.

2. Kontrolovaný subjekt: IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice,
Predmet kontroly: kontrola dokumentácie, pôvodu potravín, podmienky dodrţiavania zdravotnej bezpečnosti
potravín, skladovanie potravín, označenie hydinového mäsa,
Výsledok: zápisnica z kontroly zo dňa 30. 7. 2012 – nedostatky boli zistené.
3. Kontrolovaný subjekt: IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice,
Predmet kontroly: kontrola zameraná na prepravu stravy do objektu Čs. armády 20 Košice z kuchyne Školiaceho
strediska IVES,
Výsledok: zápisnica z kontroly zo dňa 14. 8. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Senica
1. Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Senici,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v celách policajného zaistenia za obdobie 6. 12. 2011
do 6. 3. 2012,
Výsledok: zápisnica č. 3 Pn 1/12 – 1 zo dňa 7. 3. 2012 – nedostatky neboli zistené.
2. Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Trnave,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v celách policajného zaistenia za obdobie od 19. 6. 2012
do 11. 9. 2012,
Výsledok: zápisnica č. 3 Pn 1/12 – 5 zo dňa 11. 9. 2012 – nedostatky neboli zistené.
3. Kontrolovaný subjekt: KR PZ v Trnave,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní policajného orgánu pri
prejednávaní priestupkov a správnych deliktov na úseku zbraní a streliva,
Výsledok: protokol č. Pd 108/12-5 zo dňa 28. 11. 2012 – boli zistené nasledovné nedostatky:
– porušenie § 47 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
1. Kontrolovaný subjekt: Odbor kriminálnej polície PZ Rimavská Sobota,
Predmet kontroly: vykonanie previerky viacerých trestných vecí s medzinárodným prvkom, väzobných trestných
vecí, ako aj postupu vyšetrovateľov po obdrţaní trestného oznámenia za obdobie 30. 3. 2012 do 30. 6. 2012,
Výsledok: záznam č. 1 Pn 129/12-1 zo dňa 16. 3. 2012 – nedostatky neboli zistené.
2. Kontrolovaný subjekt: Obvodné oddelenie PZ Jesenské,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v celách policajného zaistenia za obdobie 30. 3. 2012
do 30. 6. 2012,
Výsledok: záznam č. 3 Pn 1/12-8 zo dňa 2. 7. 2012 – nedostatky neboli zistené.
3. Kontrolovaný subjekt: Obvodné oddelenie PZ Rimavská Sobota,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v celách policajného zaistenia vykonaná za obdobie
30. 3. 2012 do 30. 6. 2012,
Výsledok: záznam č. 3 Pn 1/12-10 zo dňa 3. 7. 2012 – nedostatky neboli zistené.

Okresná prokuratúra Košice I.
Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach,
Predmet kontroly: vykonanie previerky stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní policajného orgánu pri
prejednávaní priestupkov a správnych deliktov na úseku zbraní a streliva,
Výsledok: protokol č. Pd 97/12-6 zo dňa 11. 12. 2012 – nedostatky neboli zistené.
Okresná prokuratúra Brezno
Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo PZ v Brezne,
Predmet kontroly: preskúmanie zákonnosti, včasnosti, prípadne prieťahov v konaní a postupe policajtov
a vyšetrovateľov v trestných veciach,
Výsledok: záznam č. 1 Pn 212/12-2 zo dňa 13. 12. 2012 – nedostatky boli zistené.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Kontrolovaný subjekt: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši,
Predmet kontroly: dodrţiavanie zákonnosti v konaní o priestupkoch v konaní o priestupkoch a o správnych
deliktoch podľa zákona č. 314/2001 Z. z.,
Výsledok: protokol č. Pd 108/12-3 zo dňa 11. 12. 2012 – nedostatky boli zistené.
1.7.2. Zhodnotenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v hospodárení
s rozpočtovými prostriedkami
Na nápravu nedostatkov zistenými vykonanými následnými finančnými kontrolami 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
a interných predpisov, vypovedať nájomné zmluvy, ktoré boli uzatvorené v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a ktoré boli predmetom kontrolných zistení, zabezpečiť vykonávanie predbeţnej finančnej
kontroly pri verejných obstarávaniach pracovníkmi odboru verejného obstarávania v súčinnosti s príslušnými
komoditnými centrami, dôsledne vyţadovať písomné zdôvodnenie predpokladanej hodnoty zákazky pri
spracovaní súťaţných podkladov, ako aj pri koncipovaní jednotlivých zmlúv a dohôd s úspešnými uchádzačmi,
pracovníci odboru verejného obstarávania v súčinnosti s príslušnými komoditnými centrami musia prísne
dodrţiavať princípy verejného obstarávania, pri spracovaní súťaţných podkladov pracovníci odboru verejného
obstarávania budú prísne vyţadovať od komoditného centra taký opis predmetu zákazky, aby zabezpečoval
rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a čestnú hospodársku súťaţ, ponuky vyhodnocovať ako celok podľa
určených kritérií - buď ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najniţšej ceny, zabezpečiť preškolenie všetkých
policajtov zo zákonov a interných predpisov upravujúcich postup pri vydávaní stravných poukáţok a evidencie
začiatku aj konca sluţby a pohotovosti, vydať písomný pokyn na zintenzívnenie kontrolnej činnosti so zameraním
na evidenciu začiatku a konca času sluţby v evidencii Kniha príchodov a odchodov, zabezpečiť vedenie
účtovníctva počítačovou formou, vydať dodatočné písomné rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu a priloţiť
ho k zmluvám o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu, prijať voči predsedovi a členom

inventarizačnej komisie opatrenia, zrušiť uzatvorenú zmluvu a vykonať nové verejné obstarávanie, podľa potrieb
obstarávateľa vykonať prepočty cien za ubytovanie študentov, ktorí nie sú zamestnanci MV SR, prepočítať
nepeňaţný príjem študentov za ubytovanie a iniciovať spracovanie dohody medzi Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky a MV SR, dohody o vykonaní práce uzatvárať iba v nevyhnutných prípadoch pri zachovaní
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pouţitia verejných prostriedkov, vyzvať dodávateľa k vráteniu
neoprávnene vyplatenej sumy, zabezpečiť dôsledné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly, vykonať pohovor
so zodpovedným zamestnancom, prijať organizačné opatrenia, novelizovať nariadenia o ubytovacej sluţbe,
zaslať výzvu na vypratanie neoprávnene uţívaných priestorov stáleho kontrolného stanovišťa, cestou odboru
ochrany objektov zabezpečiť objekt elektronickým zabezpečovacím systémom, v zákonom stanovenej lehote
zverejniť kaţdú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, prijať organizačné opatrenia na odstránenie príčin vzniku
nedostatkov.
1.7.3. Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky boli v roku 2012 vykonané kontroly hospodárenia
s nasledovným zameraním:
1. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladanie verejných prostriedkov na činnosť ObÚ.
Účelom kontroly bolo preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na
zabezpečenie hlavných a obsluţných činností ObÚ po zrušení krajských úradov a úroveň hospodárenia
s majetkom. Uvedený predmet kontroly bol zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
vykonaný vo vybraných oblastiach výkonu štátnej správy zabezpečovanej na odbore všeobecnej vnútornej
správy na úseku priestupkov, odbore ţivnostenského podnikania na úseku ţivnostenskej registrácie
a ţivnostenskej kontroly, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia a odbore ekonomickom a osobnom.
Kontrola bola vykonaná na ObÚ Bratislava, Malacky, Senica, Trnava, Nitra, Trenčín, Povaţská Bystrica,
Ţilina, Banská Bystrica, Ruţomberok, Prešov, Košice – okolie za obdobie rokov 2010 – 2011. Z jednotlivých
kontrol boli vypracované protokoly o výsledku kontroly.
Na jednotlivých kontrolovaných subjektoch boli zistené nasledovné porušenia osobitných predpisov
a interných noriem:
A) ObÚ Bratislava
- zákon č. 278/1993 Z. z.:


§ 3 ods. 1 – evidovanie a účtovanie o majetku a odpisovanie majetku, t. j. vykonávanie
oprávnenia a povinností k tej časti majetku, ktorú ObÚ uţ nemal v správe,



§ 13 ods. 8 – prenajímanie nehnuteľnosti bez uzavretia písomnej nájomnej zmluvy,



§ 13 ods. 9 – prekročenie doby uzatvorenia zmluvy o výpoţičke,

- § 6 ods. 4 zákona č. 502/2011 Z. z. – nevykonanie následnej finančnej kontroly,
- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 – nezúčtovanie pohľadávky,



§ 8 ods. 1 – evidovanie a účtovanie majetku a odpisovanie majetku, ktorý ObÚ uţ nemal
v správe,



§ 29 a § 30 – nesprávne vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov,



§ 35 – uchovávanie a ochrany a účtovnej dokumentácie preukazujúcej pouţitie a zúčtovanie
verejných prostriedkov.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– pre zabezpečenie potrebného stavu zamestnancov na odbore všeobecnej vnútornej správy oddelenie priestupkové, odbore ţivnostenského podnikania - oddelenie registrácie a oddelenie
kontroly, ObÚ Bratislava vyvolá rokovanie na MV SR v predmetnej veci. Na základe výsledku
rokovania s poţiada o navýšenie počtu zamestnancov na daných úsekoch,
– na odbore ekonomickom - na úseku povinného zmluvného poistenia bude zabezpečený a naplnený
pre výkon uvedenej činnosti skutočný reálny počet zamestnancov podľa schválenej systemizácie,
– v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. ObÚ Bratislava poţiada MV SR
o vytvorenie útvaru resp. úseku kontroly, ktorý bude vykonávať následnú finančnú kontrolu na
zabezpečenie dodrţiavania hospodárností, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami - dotácií, ktoré poskytuje ObÚ Bratislava,
– ObÚ Bratislava vyvolá rokovanie so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov o moţnosti doplnenia
príslušného ustanovenia pri návrhu zmeny novelizácie zákona č. 381/2001 Z. z., aby drţiteľ
motorového vozidla okrem úhrady uloţenej pokuty bol povinný uhradiť spätne dlţnú istinu za
nepoistené obdobie v niektorej z poisťovní PZP, u ktorej dodatočne uzavrie poistnú zmluvu, resp.
o moţností vymáhania pokút SKP,
– ObÚ Bratislava poţiada Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o zasielanie presnej aktualizácie
databázy motorových vozidiel, na ktoré nebolo uzatvorené poistné zmluvné poistenie,
– ObÚ Bratislava vykoná kontrolu všetkých platných zmlúv o výpoţičke a zabezpečí súlad so znením
zákona č. 278/1993 Z. z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
– pri zmluvách o výpoţičke odstúpi zmluvy na odbor ekonomický ihneď po nadobudnutí platnosti
zmluvy za účelom ich zaevidovania do účtovníctva na podsúvahový účet,
– ihneď po uzatvorení kaţdej nájomnej zmluvy, zmluvy za faktické uţívanie a kúpnej zmluvy tieto
odstúpi na odbor ekonomický za účelom zaúčtovania predpisu pohľadávky a zároveň za účelom
zabezpečenia spätnej kontroly plnenia predmetu zmluvy,
– pri zmluvách o prevode správy hnuteľného, nehnuteľného majetku a kúpnych zmluvách, po fyzickom
a protokolárnom odovzdaní majetku ObÚ Bratislava zabezpečí vyradenie tohto majetku z účtovníctva
a z operatívnej evidencie,
– ObÚ Bratislava zabezpečí kontrolu pri uzatvorených zmluvách, či bol daný súhlas z MF SR v súlade
s ustanoveniami príslušnej zmluvy,

– ObÚ Bratislava vykoná kontrolu všetkých platných nájomných zmlúv a v prípade zistenia
nezrovnalosti so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a s inými záväznými právnymi
predpismi ich dá do súladu,
– dohľadať doklady preukazujúce prevod správy bytov na ObÚ Bratislava za účelom stanovenia výšky
nájomného v zmysle platných predpisov. Mesačné úhrady za byty stanoviť v súlade s opatrením
MF SR z 23. 4. 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov č. MF/13466/2008-71 a následne
s ďalšími novelami opatrení s účinnosťou v príslušných rokoch,
– pri príprave a vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
postupovať v zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.,
– v príkaze prednostky ObÚ Bratislava na vykonanie inventarizácie k účtovnej závierke stanoviť pri
jednotlivých druhoch majetku a záväzkov termíny, ktoré vytvoria dostatočný časový priestor na
riadne vykonanie dokladovej a fyzickej inventúry a zároveň na prerokovanie výsledkov
z inventarizácie so stavom v účtovníctve,
– vydať novú smernicu na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov.
– vykonať školenie členov hlavnej inventarizačnej komisie a čiastkovej inventarizačnej komisie k novej
platnej smernici za účelom riadneho a správneho spôsobu vykonania inventarizácie a obsahu
výstupných materiálov jednotlivých komisii,
– predloţiť poţiadavku na MV SR, aby informačný systém ObÚ Bratislava umoţnil vytláčať príslušné
zostavy o majetku a záväzkoch v takej forme, aby obsahovali údaje, ktoré sú stanovené
v ustanoveniach § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
B) ObÚ Malacky
- § 6 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z. – nevyuţitie všetkých právnych prostriedkov spôsobilo
premlčanie vymáhania pohľadávok, čo zároveň viedlo k trvalému upusteniu od ich vymáhania,
- § 1 ods. 3 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov – nesprávne zatriedenie príjmov,
- opatrenie MF SR č. MF/20414/2007-31 – uvedenie nesprávnych údajov k poloţkám finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové
vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na
účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– prednosta ObÚ Malacky nariadil zaslať na MV SR opätovnú ţiadosť o zmenu systemizácie pre
zamestnankyňu, ktorá by vypomáhala pri ukladaní a vymáhaní pokút v zmysle ustanovenie § 19 ods.
2 zákona č. 381/2001 Z. z.,

– prednosta ObÚ Malacky nariadil zaslať na MV SR ţiadosť o personálne obsadenie 2 miest v štátnej
sluţbe. Prijatí zamestnanci by boli určení na ukladanie a vymáhanie pokút v zmysle ustanovenie §
19 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z.,
– na pracovnej porade oboznámiť zamestnancov ekonomického a organizačného odboru so zisteniami
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Zamestnankyňu zodpovednú za zatriedenie
finančných prostriedkov upozorniť na dôslednejšie dodrţiavanie opatrenia MF SR č.
MF/01017582004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31, ktorým sa
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,
– k opatreniam, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávok pristúpili v roku 2011. Bolo rozhodnuté, ţe od
1. 1. 2011 celá agenda vymáhania pohľadávok zostane na tom odbore, kde pohľadávka vznikla.
C) ObÚ Senica
- § 5 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z. – kontrolou prebytočného a dočasne prebytočného majetku štátu
bolo zistené, ţe vydané rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti boli v rozpore so zákonom alebo nebolo
vydané vôbec, vydaním rozhodnutí o dočasnej prebytočnosti majetku štátu a nepredloţenie dokladov,
ktoré by preukazovali nakladanie s majetkom v dočasnej správe,
- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 8 ods. 3 – v účtovných knihách neboli zaúčtované všetky účtovné prípady,



§ 29 a § 30 – nespracovanie inventúrnych súpisov za všetky syntetické účty
a nevypracovaním inventarizačných zápisov,



§ 8 ods. 4 –nepreukazné účtovníctvo.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– zvýšiť efektívnosť činnosti na úseku povinného zmluvného poistenia so zameraním na zvýšenie
počtu oslovených majiteľov motorových vozidiel uvedených v oznámení Kancelárie slovenských
poisťovateľov,
– zosúladiť vydané rozhodnutia o prebytočnosti a dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe ObÚ
Senica so zákonom č. 278/1993 Z. z.,
– dôsledne dodrţiavať zákon č. 278/1993 Z. z. pri vydávaní rozhodnutí o prebytočnosti, dočasnej
prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku štátu v správe ObÚ Senica a rozlišovať prebytočnosť a
dočasnú prebytočnosť s dopadom na činnosť ObÚ,
– zrušiť rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v dočasnej správe ObÚ Senica,
– dodrţiavať zákonnosť pri nakladaní s majetkom štátu v dočasnej správe ObÚ – nevydávať
rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v dočasnej správe ObÚ,
– nakladať s majetkom v dočasnej správe bezodkladne v rámci rozpočtu ObÚ a v súlade so zákonom,

– právne usporiadať vzťahy z majetku v dočasnej správe ObÚ tam, kde je nájomca známy, riadne plní
záväzky – uzatvoriť nájomnú zmluvu,
– dodrţiavať zákonnosť pri výkone inventarizácie v ObÚ Senica,
– dôsledne realizovať výkon inventarizácie za všetky syntetické účty, tým dosiahnuť preukázateľnosť
účtovníctva,
– riadne vypracovať inventúrne súpisy a čiastkové inventarizačné zápisy za všetky čiastkové komisie,
– viesť, zosúladiť a usporiadať pohľadávky štátu, u ktorých bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení
od vymáhania pohľadávky štátu na podsúvahovom účte v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
a zákonom č. 278/1993 Z. z.
D) ObÚ Trnava
- zákon č. 278/1993 Z. z.:


§ 13 ods. 2 – nájomné zmluvy neobsahovali výpovednú lehotu,



§ 13 ods. 3 – nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú,

- § 30 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. – kontrolou inventarizácie sa zistilo, ţe neboli vypracované
inventúrne súpisy, čím nebolo v konečnom dôsledku preukázané, ţe skutočný stav majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťoval inventúrou.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
- zabezpečiť dodrţiavanie ustanovení § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. pri uzavretí nájomných zmlúv,
- zabezpečiť dodrţiavanie ustanovení § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. pri inventarizácii majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, dôsledne vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov, aby sa predchádzalo nedostatkom a upozorniť členov
inventarizačných komisií v rámci postupu prác inventarizácií.
E) ObÚ Nitra
- zákon č. 278/1993 Z. z.:


§ 3 ods. 2 – pri nakladaní s majetkom štátu neboli vyuţité všetky právne prostriedky na
ochranu majetku, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneuţitiu alebo zmenšeniu,



§ 5 ods. 4 – s majetkom v dočasnej správe nebolo naloţené bezodkladne,



§ 6 ods. 4 – v znení ktorého je správca povinný starať sa o to, aby všetky povinnosti dlţníka
boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka štátu bola včas uplatnená na príslušných
orgánoch a rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané,

- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 6 ods. 1 – evidovanie pohľadávok, ktoré neboli doloţené účtovnými dokladmi,



§ 29 ods. 1 – pri inventarizácii nebolo overené, či stav pohľadávok zodpovedá skutočnosti,



§ 30 ods. 7 – nezaúčtovanie inventarizačného rozdielu,



§ 30 ods. 1 a 2 – kontrolou inventarizácie sa zistilo, ţe neboli vypracované inventúrne
súpisy a niektoré inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náleţitosti.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– zabezpečiť preškolenie zamestnancov odboru ekonomického zo zákona č. 431/2002 Z. z.,
– zabezpečiť preškolenie zamestnancov odboru ekonomického zo zákona č. 278/1993 Z. z.,
– zabezpečiť podniknutie krokov k vymoţeniu pohľadávky za nájomné a úroky z omeškania, resp.
prehodnotiť nájomný vzťah,
– na pozemky vo vlastníctve štátu uţívané spoločnosťou MARGITA-ILONA s.r.o. uzatvoriť nájomnú
zmluvu v zmysle platných právnych predpisov, resp. zváţiť odpredaj uvedených pozemkov,
– pohľadávky, ktoré nie sú zdokladované a prešli pod správu ObÚ Nitra treba odpísať z účtovníctva,
– vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 30.09.2012
na ObÚ Nitra.
F) ObÚ Trenčín
- kontrolou pohľadávok a záväzkov bolo zistené, ţe kontrolovaný subjekt nemal stanovenú hranicu
vymoţiteľnosti pohľadávky, čím nedodrţal ustanovenie opatrenia c) prijatého MV SR na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6. 7. 2011, ktorým vláda schválila návrh opatrení
na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– zvýšiť efektívnosť vykonávania štátnej správy vo veciach poistenia motorových vozidiel v súlade so
zákonom č. 381/2001 Z. z.,
– zvýšiť počet vymáhaných pohľadávok štátu vzniknutých pri porušení ustanovení zákona č. 381/2001
Z. z. oproti predchádzajúcemu roku a zabezpečiť dostatočnú evidenciu vykonávanej činnosti za
účelom vyhodnotenia plnenia prijatého ukazovateľa efektívnosti,
– zapracovať do pripravovanej vnútornej smernice týkajúcej sa postupu ObÚ Trenčín pri vymáhaní
pohľadávok štátu nasledovné ustanovenie: „Príslušný odbor posúdi opodstatnenosť vymáhania
pohľadávky štátu. Pohľadávky do 10,- eur vrátane z dôvodu nízkej ekonomickej efektivity nemusia
byť vymáhané.",
– správu o plnení, resp. splnení opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých v tomto príkaze predloţí
vedúci odboru ekonomického a organizačného prednostovi ObÚ Trenčín.
G) ObÚ Povaţská Bystrica
- § 6 ods. 1 zákona č. 502/2011 Z. z. – uzatvorenie zmluvy o nájme a výpoţičke bez vykonania
predbeţnej finančnej kontroly,
- § 30 ods. 4 písm. a) a b) zákon č. 431/2002 Z. z. – inventúrne súpisy a zápisnice neobsahovali
predpísané náleţitosti – porušenie.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– pri uzatváraní zmlúv o prenájme, resp. výpoţičke priestorov obvodného úradu sa bude vykonávať
predbeţná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z.,
– do inventúrnych súpisov majetku za predchádzajúce účtovné obdobie a do zápisníc z inventarizácie
pokladne boli doplnené chýbajúce údaje v zmysle § 30 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z.
V príkaze prednostu na vykonanie inventarizácie bude zapracovaná poţiadavka na dôsledné
dodrţiavanie ustanovení § 30 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z.,
– vykonala sa analýza údajov poskytnutých kanceláriou poisťovateľov a v nasledujúcom období budú
pokuty za nepoistené vozidlá ukladané podľa výsledkov analýzy. Zároveň boli stanovené merateľné
ukazovatele efektivity a spôsob evidencie vykonávanej činnosti tak, aby bolo moţné vyhodnotiť
plnenie stanoveného ukazovateľa efektivity.
H) ObÚ Ţilina
- § 8 ods. 1 a 2 a § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. – nadhodnotenie účtu súvahy „Pozemky
dlhodobého hmotného majetku― a nesprávne určenie hodnoty obstarávacej ceny pozemkov
v poznámkach účtovnej závierky.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– upozorniť zamestnancov, ktorí zabezpečujú podklady pre zaúčtovanie majetku do účtovníctva na
dôsledné dodrţiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. a bezodkladné predkladanie návrhov na
zaúčtovanie a odúčtovanie majetku v správe ObÚ Ţilina s dokladmi preukazujúcimi spôsob
nakladania s majetkom štátu.
I)

ObÚ Banská Bystrica
- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 26 ods. 3 – ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli vytvorené opravné poloţky
k pohľadávkam, ktoré sa tvoria k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať,
ţe ich dlţník úplne alebo čiastočne nezaplatí,



§ 29 ods. 1 – kontrolou dokumentácie z vykonanej inventarizácie bolo zistené, ţe stav
pokutových blokov v skutočnosti nezodpovedal stavu v hlavnej knihe,



§ 30 ods. 2 písm. b) – inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náleţitosti v rozsahu deň
začatia inventúry.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– ObÚ Banská Bystrica je povinný tvoriť opravné poloţky k pohľadávkam po lehote splatnosti v súlade
s § 26 zákona č. 431/2002 Z. z.,

– pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov dôsledne spracovať výstupné
materiály v súlade s § 29 ods. 1 a § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
J) ObÚ Ruţomberok
- kontrolou bolo zistené, ţe na vybraných úsekoch nedošlo k nehospodárnemu vynakladaniu
finančných prostriedkov, kontrolou nakladania s majetkom v správe ObÚ nebol zistený nesúlad
medzi poţadovaným a skutočným stavom, vykonanou inventarizáciou majetku ani kontrolou zo
strany kontrolného orgánu neboli zaznamenané inventarizačné rozdiely, avšak na úseku povinného
zmluvného poistenia došlo k porušeniu uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6. 7.
2011, ktorým schválila návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– na úseku povinného zmluvného poistenia sa zvýši počet zaslaných výziev úmerne k počtu oznámení
uvedených Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, budú sa naďalej dodrţiavať Opatrenia MV SR
ohľadom plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6. 7. 2011, ktorým schválila
návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu.
K) ObÚ Prešov
- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 30 ods. 2 – v inventarizačnom zápise nehnuteľného majetku vypracovaného v rámci
dokladovej inventúry nebolo preukázané, ţe čiastková inventarizačná komisia vykonala aj
fyzickú obhliadku majetku, čím súčasne nebolo postupované v súlade čl. 7 ods. 6
Nariadenia MV SR č. 73/2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov,



§ 30 ods. 2 – kontrolou inventarizácie sa zistilo, ţe neboli vypracované inventúrne súpisy,
ale v rámci inventarizácie bol doloţený inventúrny zoznam majetku, zoznamy kariet
majetku, ktoré boli vypracované bez potrebných náleţitostí, čím súčasne nebolo
postupované v súlade čl. 6 ods. 1 Nariadenie MV SR č. 73/2010 o postupe pri vykonávaní
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,



§ 30 ods. 1 a 2 – inventarizácia majetku a záväzkov nebola vykonaná predpísaným
spôsobom, čím súčasne nebolo postupované v súlade s čl. 6 ods. 3 Nariadenie MV SR č.
73/2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov,



§ 4 ods. 2, § 8 ods. 3 a 5 a § 30 ods. 3 – pri uzavretí účtovných kníh nebol účtovaný nákup
materiálu v zistenej sume na účte „Materiál na sklade― a v inventarizačnom zápise nebol
uvedený skutočný stav zásob na uvedenom účte „Materiál na sklade―.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– zabezpečiť efektívnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov vybraných činností odboru
ekonomického pri plnení zákonných povinností vyplývajúcich z ustanovení § 19 zákona č. 381/2001
Z. z. tým, ţe ObÚ poţiada Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o poskytnutie pravdivých a
hodnoverných údajov, uvedených v zasielaných zoznamoch o poistení zodpovednosti za Škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
– zabezpečiť hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov na upratovacie sluţby v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z., vypracovať dodatok k zmluve o poskytovaní upratovacích sluţieb podľa
skutočne vykonávaných upratovacích prác poskytovateľom a zabezpečiť finančné vysporiadanie
v sume 321,02 € s poskytovateľom upratovacích sluţieb,
– pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, resp. pracovného pomeru dôsledne dodrţiavať
ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe v znení neskorších predpisov, zabezpečiť
hospodárne konanie pri dodrţiavaní zákonného postupu pri riešení pracovno - právnych sporov
a dbať na dôvodnosť a zákonnosť pouţitého výpovedného dôvodu, prípadne iného spôsobu
skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, resp. pracovného pomeru,
– vypracovať dodatky k dvom uzavretým zmluvám o výpoţičke a jednej nájomnej zmluve
v administratívnej budove v Sabinove v súvislosti so zavedením meny €,
– podľa platného zákona č. 431/2002 Z. z. vykonávať fyzickú obhliadku majetku v správe ObÚ,
– inventúrne súpisy vypracovať v súlade s nariadeniami a pokynmi MV SR,
– v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. pri uzavretí účtovných kníh pri spôsobe B účtovania zásob,
zostatok nespotrebovaných zásob preúčtovať na účet 112 — materiál na sklade. Skutočný stav
zásob na účte 112 - materiál na sklade uviesť v inventarizačnom zápise.
L) ObÚ Košice - okolie
- § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. – pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy neuplatnil
rozpočtovú klasifikáciu, podľa ktorej sa určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy
vrátane ich vecného vymedzenia,
- zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 29 ods. 1 v nadväznosti na § 30 ods. 1 – ObÚ nevykonal k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2011
inventarizáciu účtov 342 a 379, účtovná jednotka mala overiť, či stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,



§ 30 ods. 2 písm. b ) a ods. 3 – kontrolovaný subjekt k 31. 12. 2010 nemal spracovaný
inventarizačný zápis u majetkového účtu 013 a u účtov 021, 022, 023 a 031 neuviedol
v inventúrnom súpise začiatok a koniec inventarizácie a kontrolou vykonanej fyzickej
inventarizácie k 31. 12. 2011 bolo zistené, ţe kontrolovaný subjekt v inventúrnom súpise
účtov 023 a 028 neuviedol začiatok a koniec inventarizácie,



zmluva o poskytovaní právnej pomoci z 1. 7. 2009 a zmluva o poskytnutí právnych sluţieb
a o odmene za právne sluţby z 8. 6. 2011 uzatvorené s advokátskymi kanceláriami
nevykazovali známky hospodárnosti z dôvodu, ţe na základe takto uzatvorených zmlúv
a následne vystavených faktúr nebolo moţné overiť aká právna pomoc bola poskytnutá za
príslušný mesiac, aké úkony boli realizované, resp. v akých veciach zastupoval právny
zástupca ObÚ, resp. či vykonal iné úkony v súvislosti napríklad so spísaním kúpnopredajných alebo iných zmlúv. Napriek tejto skutočnosti ObÚ schválil pouţitie verejných
výdavkov. V roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 zníţil náklady na právne poradenstvo
o 4 600,- eur, čím došlo k zníţeniu celkovej výšky nákladov o 69,7 %.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
– vedúci ekonomického odboru upozorní zamestnancov zodpovedných za rozpočet na dodrţiavanie
platnej rozpočtovej klasifikácie a raz štvrťročne preverí správne triedenie príjmov a výdavkov
rozpočtu o čom vyhotoví písomnú správu,
– vedúci ekonomického odboru zabezpečí stretnutie so zodpovednými zamestnancami a zároveň ich
upozorní na dôsledné dodrţiavanie príkazu prednostu na inventarizáciu a o obsahu povinných
údajov na inventúrnych súpisoch a inventarizačných záznamoch. Po vykonaní inventúry preverí
dodrţiavania § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. a následne o tom podá písomnú správu
prednostovi ObÚ,
– ObÚ do budúcna zabezpečí dôslednejšiu fakturáciu vzťahujúcu sa k zmluvám o poskytovaní právnej
pomoci, a to takým spôsobom, ţe bude nespochybniteľné, v ktorom mesiaci bol konkrétny úkon
realizovaný. ObÚ zabezpečí, aby prijaté faktúry od advokátskej kancelárie obsahovali stručný popis
realizovaných úkonov v rámci poskytnutej právnej pomoci. V rámci správy o plnení, resp. splnení
prijatých opatrení obvodný úrad predloţí Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky
prijaté faktúry za mesiace august a september 2012.
1)

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Účelom kontroly bolo preveriť správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2011 a overiť, či

podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii kapitoly. Predmetom kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bola analýza hospodárenia kapitoly štátneho rozpočtu
(všeobecná časť, príjmy, výdavky), správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2011 a plnenie
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia
záverečného účty kapitoly.
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, ţe po formálnej a obsahovej stránke bol návrh
záverečného účtu spracovaný správne v súlade so smernicou MF SR na vypracovanie záverečných účtov
a v stanovenom termíne bol predloţený na MF SR. Vzhľadom na zistenia z preverenia individuálnej účtovnej
závierky, nie je moţné návrh záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2011 povaţovať po vecnej stránke za

správny. Na základe preverenia individuálnej účtovnej závierky ústredného orgánu ministerstva, účtovná závierka
neposkytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii
účtovnej jednotky.
Kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou
správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2010 bolo zistené, ţe z celkových piatich prijatých
opatrení ministerstvo v stanovenom termíne splnilo jedno opatrenie, priebeţne plnilo dve opatrenia
a v náhradnom termíne boli splnené dve opatrenia.
Kontrolou bolo zistené porušenie:
-

§ 3 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. 12. 2007 - kontrolou dokladov účtovnej
závierky boli zistené viaceré nedostatky v časti „Poznámky―, napríklad chýbal údaj o spôsobe
a výške poistenia majetku, v časti týkajúcej sa pohľadávok chýbala textová časť s uvedením údajov
o významných pohľadávkach,

-

§ 22 ods. 1 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. a súčasne § 28 ods. 1 zákonom č. 431/2002 Z. z. –
nezaradenie obstaraného majetku do uţívania od doby, od ktorej sa pouţíval,

-

zákon č. 431/2002 Z. z.:


§ 8 ods. 1 – účtovanie súčasne na účtoch 042 aj 022 o tom istom majetku,



§ 7 ods. 1 – nakoľko údaje v účtovnej závierke boli nesprávne, účtovaním na účte 042
o zaradenom majetku vykazovanom na účte 022 boli v štvrťročných finančných výkazoch
FIN 2-04 aj v účtovom výkaze Súvaha k 31.12.2011 v riadku týkajúcom sa účtu 042
vykázané nesprávne údaje,

-

§ 6 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z. – kontrolou dokladov k vybraným pohľadávkam po lehote
splatnosti bolo zistené neriešenie pohľadávok, u ktorých by ďalší postup vymáhania nebol
hospodárny.

Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
–

informácie o výsledkoch kontroly vrátane prijatých opatrení prerokovať na osobitnej porade
dotknutých útvarov MV SR,

–

prerokovať s príslušnými útvarmi MF SR moţnosti ďalšieho zosúladenia ich výkazníctva
s výkazníctvom MV SR,

–

s dôrazom na komplexne a správne uplatňovanie čl. 8 najmä ods. 12 metodického pokynu MF SR
na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov vydá
správca kapitoly metodické usmernenie pre všetky organizácie a útvary vo svojej pôsobnosti, ktoré
sú gestormi jednotlivých programov a podprogramov,

–

priradiť majetok uvedený na kartách obstarávania č. 4100009, 4200130 a 4200134 k príslušným
komoditným skupinám a zaradiť majetok na príslušné analytické účty,

–

pri zistení duplicitného zaradenia majetku na jednotlivé účty, zabezpečiť opravu v účtovnej evidencii
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.,

–

vykonať analýzu pohľadávok, zabezpečiť ďalší postup s ich evidovaním, vymáhaním a odúčtovaním
v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z.,

–

zabezpečiť metodické usmernenie formou pracovného stretnutia pre sekcie, útvary a komoditných
manaţérov k postupu a predloţeniu informácií a údajov potrebných pre správne vypracovanie
„Poznámok k účtovnej závierke".

2)

Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky
Európskej únie.
Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu

Slovenskej republiky na rok 2011, zameraná na 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 azylovej politiky Európskej únie. MV SR bolo na základe jednotlivých uznesení vlády ustanovené

za

Zodpovedný orgán za predmetné fondy, prostredníctvom ktorých boli financované projekty realizované na plnenie
cieľov migračnej a azylovej politiky. Zároveň bolo ministerstvo v rámci programu Solidarita ustanovené aj ako
Certifikačný orgán.
Kontrola bola vykonaná na ministerstve, migračnom úrade MV SR, Medzinárodnej organizácii pre
migráciu a na Lige za ľudské práva za obdobie rokov 2005 – 2011.
Nakoľko kontrolou boli zistené nedostatky, z jednotlivých kontrol boli vypracované protokoly o výsledku
kontroly, ktoré boli prerokované so štatutárnymi orgánmi kontrolovaných subjektov. Kontrolou boli zistené viaceré
nedostatky pri hodnotení a výbere projektov, ako aj pri realizácii a čerpaní finančných prostriedkov na jednotlivé
projekty financované z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a pri
zabezpečovaní a plnení úloh a cieľov v rámci migračnej politiky v oblasti azylu. Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky vypracoval výslednú správu z kontroly, ktorú zaslal spolu s odporúčaniami na riešenie
zistených nedostatkov ministrovi vnútra.
Na odstránenie zistených nedostatkov boli 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 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 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 cudzincom, ktorým bola
poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky,

–

pripraviť návrh na zadefinovanie 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 ministerstva 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,

–

revidovať manuál pre hodnotenie a výber ţiadostí o grant na individuálne projekty a nadnárodné
projekty,

–

uskutočniť informačné stretnutie s konečnými príjemcami individuálnych projektov v záujme ich
usmernenia pri podávaní ţiadostí o platbu, oznamovania zmien podľa ustanovení grantovej zmluvy,
k správnemu pouţívaniu zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o cestovných náhradách,

–

uskutočniť informačné stretnutie s konečnými príjemcami národných projektov v záujme ich
usmernenia pri podávaní ţiadostí o platbu, oznamovania zmien podľa ustanovení grantovej zmluvy,
respektíve nariadenia vedúceho sluţobného úradu MV SR k správnemu pouţívaniu zákona
č. 222/2004 Z. z. a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

–

revidovať príručku pre konečného príjemcu za účelom zabezpečenia súladu so znením grantových
zmlúv, respektíve nariadení vedúceho sluţobného úradu MV SR. Revízia bude okrem iného
odzrkadľovať aj zosúladenie termínov realizácie projektu a oprávneného obdobia uvedeného
v nariadení vedúceho sluţobného úradu MV SR so ţiadosťou o grant; ako aj otázku zmeny
Štatutárneho orgánu pri národných projektoch, kde konečným príjemcom je útvar MV SR,

–

vypracovať oznámenie pre konečného príjemcu Liga za ľudské práva o výške neoprávnených
výdavkov s termínom odvodu na účet Európskeho fondu pre utečencov a štátneho rozpočtu,

–

informovať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky o realizácii odvodu neoprávnených
výdavkov zo strany konečného príjemcu Liga za ľudské práva, respektíve o vymáhaní pohľadávky,

–

realizovať metodicko-inštruktáţne školenie zamestnancov Zodpovedného orgánu a Platobnej
jednotky zodpovedného orgánu s cieľom zabezpečiť riadny výkon predbeţnej finančnej kontroly,

–

usmerniť kompetentných pracovníkov zodpovedných za zaradenie majetku do evidencie majetku
MV SR v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

–

vykonať revíziu aktuálnych Plánov pouţitia prostriedkov technickej pomoci spoločného systému
riadenia a kontroly pre programové roky 2010, 2011 a 2012, ktorá bude zohľadňovať oprávnenosť
vyuţívania technickej pomoci pre súčasné, predchádzajúce a nasledujúce obdobie.

1. 8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
Podkladom pre hodnotenie majetkovej pozície kapitoly za rok 2012 je agregovaný účtovný výkaz
Súvaha štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a Výkaz ziskov a strát štátnych rozpočtových
a príspevkových organizácií. Majetková pozícia kapitoly je v texte hodnotená prostredníctvom stavových
ukazovateľov a z analytickej evidencie IIS SAP.
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. 2012 a za
bezprostredne predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2011. 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 rámci obeţného majetku sú podrobnejšie vyhodnotené pohľadávky a finančný majetok. Pri
hodnotení dlhodobého odpisovaného majetku je dôleţité prihliadnuť 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, ktorý je z hľadiska rozhodovania a plánovania nových investícií dôleţitým ukazovateľom.
Porovnanie stavu majetku za vykazované obdobie so stavom za bezprostredne predchádzajúce obdobie
vychádza z agregovaných hodnôt získaných z individuálnych účtovných výkazov rozpočtových a príspevkových
organizácií. Údaje sa vykazujú bez eliminácie vzájomných presunov majetku medzi organizáciami v rámci
kapitoly.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t. j. k 31. 12. 2012, sa opodstatnený predpoklad zníţenia
hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, v súlade s ustanovením § 26 zákona o účtovníctve, upraví
opravnými poloţkami. Opravné poloţky k dlhodobému majetku vytvárali organizácie len v zanedbateľnej miere.
Odpismi, vykázanými v Súvahe ako korekcia, je vyjadrené trvalé zníţenie hodnoty dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku. Účtovné jednotky kapitoly odpisujú majetok v zmysle § 28 zákona
o účtovníctve. Odpisovanie je zabezpečené automatizovaným spracovaním v ekonomickom systéme. Na
základe rozhodnutia

zodpovedných

zamestnancov, s prihliadnutím na rezortné, v niektorých prípadoch

špecifické podmienky uţívania majetku, sa stanovil čas ţivotnosti pre konkrétne kategórie majetku v rokoch.
Konkrétne kategórie majetku sú členené prostredníctvom komodít. Odporučený čas odpisovania sa môţe

v priebehu ţivotnosti majetku zmeniť, ak sa prehodnotia, alebo zmenia podmienky doby ţivotnosti. Nastavená
doba odpisovania dlhodobého majetku pre rok 2012 bola v rozmedzí od 4 – 20 rokov.
V zmysle Správy o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na MV SR,
v rozpočtových a príspevkových organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonanej k 31. decembru 2012
je moţné konštatovať, ţe inventarizácia bola vykonaná v zmysle rozkazu a platných všeobecne záväzných
a interných predpisov.
Inventarizačné rozdiely v podobe schodku vykázali 2 rozpočtové organizácie, najväčší inventarizačný
rozdiel, manko, bolo vykázané rozpočtovou organizáciou KR PZ v Prešove v sume 4 008,81 € v komoditnej
skupine 07 – Výpočtová a telekomunikačná technika a materiál. KR PZ v Nitre vykázalo inventarizačný rozdiel
v sume 1 857,76 € v komoditnej skupine 12 – Výstrojný materiál.
Všetky rozpočtové organizácie prijali opatrenia riešiť tieto inventarizačné rozdiely spôsobom
a postupmi vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. O splnení opatrení predloţia
zodpovední správu na vnútorný audit MV SR.
Inventarizačné rozdiely v príspevkových organizáciách kapitoly neboli zistené.
1.8.a Významné poloţky súvahy v oblasti majetku a záväzkov
Neobeţný majetok– vybrané druhy majetku
Druh majetku
Majetok – stav aktív

( v €)
rok 2011*

rok 2012

Prírastok/

hodnota netto

hodnota netto

Úbytok

1 345 867 119

1 294 042 629

-51 824 490

Neobeţný majetok spolu

852 145 556

817 313 042

-34 832 514

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

116 263 989

103 630 170

-12 633 819

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

39 747 575

48 597 935

+8 850 360

Softvér

76 515 785

55 032 235

-21 483 550

Dlhodobý hmotný majetok spolu

682 596 020

660 397 326

-22 198 694

Pozemky

150 925 000

157 333 468

+6 408 468

Stavby

266 310 316

275 876 167

+9 565 851

Samostatné hnuteľné veci a súbory

72 332 822

90 028 676

+17 695 854

Dopravné prostriedky

96 546 346

86 009 809

-10 536 537

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

91 907 702

44 168 571

-47 739 131

Dlhodobý finančný majetok

53 285 546

53 285 546

0

*Poznámka k údajom za rok 2011
Z dôvodu organizačných zmien v rezorte MV SR, zánik rozpočtovej organizácie Hasičský a záchranný útvar
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2011, vykazovaný stav roku 2011 sa nezhoduje so stavom, ktorý bol
uvedený v tabuľkách v „Návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011―.

Celkové zníţenie hodnoty majetku oproti roku 2011 v sume 51 824 490 € vychádza z rozdielu prírastkov
a úbytkov jednotlivých skupín majetkových účtov. V rámci neobeţného majetku bol zaznamenaný najvýraznejší
pokles na účte Softvér, ktorého

obstarávacia

cena 208 651 956 € bola zníţená o oprávky v hodnote

153 619 731 €. Na základe odporučenia auditu bol v rozpočtovej organizácii Ministerstvo vnútra zaradený do
uţívania Softvér SAP v hodnote 19 543 927 €, ako významná oprava hospodárskeho výsledku minulých období.
Táto skutočnosť odráţa výrazné zníţenie účtu Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Prehľad opotrebenia dlhodobého majetku
odpisovaný majetok

miera opotrebenia

Softvér

73,62%

Stavby

51,82 %

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

84,04 %

Dopravné prostriedky

81,73 %

Z tabuľky vyplýva, ţe fyzické, prípadne morálne opotrebenie odpisovaného dlhodobého majetku
v rozpočtových organizáciách kapitoly dosahuje viac ako 50%. Miera opotrebenia je vypočítaná ako pomer
korekcie (odpisov) a ceny nadobudnutia majetku.
Obeţný majetok – vybrané druhy

(v €)

Druh majetku

rok 2011

rok 2012

Prírastok/

hodnota netto

hodnota netto

Úbytok

Obeţný majetok – spolu

493 598 662

472 048 226

-21 550 436

50 708 719

48 751 833

-1 956 886

291 515 367

288 665 946

-2 849 421

Poskytnuté prevádzkové preddavky

12 156 153

14 854 089

+2 697 936

Pohľadávky z nedaňových rozp. Príjmov

44 273 116

46 809 338

+2 536 222

Pohľadávky voči zamestnancom

16 779 623

18 157 886

+1 378 263

Finančné účty

77 919 397

54 666 951

-23 252 446

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy

Celkový úbytok v kategórii obeţného majetku je výsledkom výrazného poklesu stavov finančných účtov
v dôsledku

zníţenia

zostatkov

prostriedkov

na

mimorozpočtových

účtoch

oproti

bezprostredne

predchádzajúcemu obdobiu z dôvodu realizácie opatrení v súvislosti s organizačnými zmenami v rámci projektu
ESO („Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa―). V súlade s rozhodnutím ministra vnútra o zrušení
rozpočtových organizácií KR PZ, Stredných odborných škôl PZ a migračného úradu a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č. 345/2012 Z. z.), ktorým boli zrušené rozpočtové organizácie KR HaZZ, ObÚ boli
k 31. 12. 2012 vyplatené mzdové nároky zamestnancov rušených rozpočtových organizácií a súvisiace odvody

do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a preddavky na daň zo závislej činnosti fyzických osôb. V zmysle
uvedeného neboli prevedené prostriedky podľa § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v platnom znení na osobitné depozitné účty. Najvýznamnejšie zostatky na mimorozpočtových účtoch
predstavovali správne poplatky, prostriedky sociálneho fondu, zostatky prostriedkov prijatých na základe
darovacích zmlúv, grantových zmlúv a zostatky prostriedkov prijatých v rámci projektov Európskej únie. Súčasne,
v zanedbateľnej miere, kapitola pripísala k 31. 12. 2012 na svoje mimorozpočtové účty sociálneho fondu
a osobitného účtu pre dary a granty finančné prostriedky od pristupujúcich organizácií do kapitoly k 1. 1. 2013
v zmysle zákona č. 345/2012 Z. z., nakoľko organizácie previedli prostriedky v predstihu. Odbor sociálneho
zabezpečenia policajtov a hasičov účtuje na mimorozpočtovom účte na zabezpečenie financovania sociálneho
zabezpečenia policajtov a vojakov o príjmoch z poistného na nemocenské, starobné, úrazové a invalidné
poistenie. Najvyššiu sumu výdavkov tvoria výdavky na dôchodkové dávky zo starobného poistenia.
Najvyšší podiel 61 % na obeţnom majetku predstavuje zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
v rámci konsolidovaného celku. Tento účet vyjadruje vzťah zriaďovateľa voči štátnemu rozpočtu pri poskytnutí
kapitálového alebo beţného transferu v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy.
Vo výrazne niţšej miere ovplyvnili stav obeţného majetku jednotlivé jeho skupiny. Zostatok na účte
Poskytnuté prevádzkové preddavky v úhrne vyplýva z vyplatených prostriedkov príjemcom grantov v rámci
európskych projektov, ktoré budú v budúcnosti, v závislosti od projektového obdobia, zúčtované do nákladov.
V oblasti zásob je najvyšším podielom zastúpená komodita výstrojný materiál v hodnote 21 856 757 €,
predstavuje aţ 45 % celkových zásob.
Stav na účte pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov zahŕňa zostatky podľa analytického
členenia účtov pohľadávok. Pohľadávky z pokút v hodnote brutto 43 880 032 € tvoria 94 % celkovej sumy
pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov. Najvyšší podiel na pohľadávkach z pokút a trov konania 91 %
(brutto 40 021 669 €) predpísali do výnosov organizácie PZ. Výrazne niţšiu časť v sume 3 275 842 €
(percentuálny podiel 7 %) tvoria pohľadávky z odberateľských vzťahov a 3 % - ným podielom na celkovej sume
pohľadávok sa podieľajú pohľadávky z regresov a odúmrti. Komplexne došlo k nárastu celkového stavu
pohľadávok oproti roku 2011 o 6 %. Z dôvodu opodstatneného predpokladu nevymoţiteľnosti resp. čiastočnej
nevymoţiteľnosti pohľadávky, vytvorili organizácie opravné poloţky na ťarchu nákladov v súhrnnej sume
1 778 331 €. Vo výkaze Súvaha je tvorba opravných poloţiek vykázaná ako korekcia zniţujúca brutto hodnotu
pohľadávok.
V roku 2012 bol v podmienkach kapitoly aplikovaný systému pre správu pohľadávok a pokút. Zámerom
projektu je zaviesť automatizované spracovanie pohľadávok, primárne zamerané na proces evidencie
priestupkov a pokút od ich vzniku aţ po ich vysporiadanie. Okrem zámeru zlepšenia správy pohľadávok si toto
riešenie kladie za cieľ významne zefektívniť a uľahčiť prácu všetkým, ktorí v súčasnosti vstupujú do procesu
evidencie priestupkov a finančných záväzkov či plnení. Riešenie v koncovej podobe odstráni potreby duplicitného
spracovania niektorých vstupov na rôznych úrovniach tohto procesu. Zlepší sa transparentnosť procesu, ako aj
moţnosť štatistického vyhodnocovania.
Nárast oproti roku 2011 na účte pohľadávok voči zamestnancom predstavuje hodnotu 1 378 263 €

brutto. Organizácie PZ vykazujú najvyšší podiel, aţ 76 % na celkovej

sume týchto pohľadávok. Vznik

pohľadávok vychádza najmä z poskytnutých návratných výpomocí zo sociálneho fondu a škôd vzniknutých pri
výkone povolania. V súlade so zásadou opatrnosti vytvorili organizácie opravné poloţky k pohľadávkam voči
zamestnancom v zanedbateľnej úhrnnej sume 101 €. Nízka miera tvorby opravných poloţiek predpokladá ich
včasné splácanie.
Stav a vývoj pohľadávok z hľadiska doby splatnosti je uvedený v časti 1.8.d
Zdroje krytia – strana pasív

(v €)

Zdroje krytia

rok 2011

Vlastné imanie a záväzky spolu

rok 2012

Rozdiel

1 345 867 119

1 294 042 629

-51 824 490

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

104 410 142

-590 532 998

-694 943 140

Rezervy

123 605 457

722 606 680

+599 001 223

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

976 154 492

926 802 188

-49 352 304

18 038 389

19 299 379

+1 260 990

Krátkodobé záväzky

100 370 173

66 983 144

-33 387 029

Časové rozlíšenie

143 105 296

165 453 318

+22 348 022

Dlhodobé záväzky

Za rok 2012 vykázali organizácie rezortu MV SR záporný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.
Výška straty 694 943 140 € je podmienená výškou celkovej sumy nákladov a výnosov. Výrazný rozdiel oproti
predchádzajúcemu obdobiu, kedy organizácie v úhrne vykázali zisk v sume 104 410 142 €, vyplýva zo zvýšenia
tvorby rezerv do nákladov.

Dlhodobé

rezervy

v sume 688 010 605 € a krátkodobé rezervy v hodnote

34 596 075 € boli vytvorené v súlade so zásadou opatrnosti. Stav na účte rezerv sa zvýšil oproti roku 2011
o 584 %. Najväčší podiel na sume dlhodobých rezerv 687 533 000 € tvorí rezerva na výplatu opakovaných dávok
výsluhového zabezpečenie v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v platnom znení. Predpokladom pre vytvorenie rezervy bol aktuálny rozpočet osobitného účtu na rok 2013
a predpokladaný vývoj vyplácaných dávok výsluhového zabezpečenia na najbliţších 5 rokov, ako aj vývoj
osobitného účtu za posledných 5 rokov. Z časového hľadiska boli na prebiehajúce a hroziace súdne spory
vytvorené dlhodobé rezervy v sume 477 606 €.
Ostatné krátkodobé rezervy boli vytvorené najmä na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho
a zdravotného poistenia, odstupné a prebiehajúce a hroziace súdne spory.
Výsledok hospodárenia sa povaţuje v rozpočtových organizáciách za účtovnú veličinu, ktorá nie je
krytá finančnými prostriedkami. Z dôvodu stanovených limitov rozpočtových prostriedkov a získaných
mimorozpočtových finančných prostriedkov je moţnosť ovplyvnenia hospodárskeho výsledku v rámci rozpočtovej
organizácie minimálna.
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vykazuje záväzok z titulu odvodu predpísaných príjmov do
rozpočtu zriaďovateľa zaúčtovaný na účte Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu

zriaďovateľa v sume 45 246 325 € a stav nezúčtovaného kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho
rozpočtu v hodnote 881 545 123 €. Najvyšší rozdiel v sume 49 579 861 € predstavuje zníţenie hodnoty majetku,
ktorý bol nadobudnutý zo zdrojov štátneho rozpočtu. Prostredníctvom odpisov sa hodnota majetku účtuje
v priebehu doby ţivotnosti do nákladov a súčasne zúčtováva do výnosov.
Povinný prídel do sociálneho fondu je vykázaný ako dlhodobý záväzok zo sociálneho fondu v sume
19 297 744 €. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa tvorba sociálneho fondu zvýšila o 1 259 355 €.
Stav krátkodobých záväzkov sa oproti roku 2011 zníţil o sumu 33 387 029 €. Výrazný pokles bol
vykázaný na účte dodávatelia, kde záväzky z obchodných vzťahov klesli oproti roku 2011 o 63 %. Významnú
sumu záväzkov na strane pasív tvoria Iné záväzky v sume 34 998 460 €, ktoré klesli oproti roku 2011 o 7 %. Na
tomto účte je zaúčtovaný predpis záväzku z titulu odvodu správnych poplatkov prijatých na depozitné účty
organizácií vo výške 47 % z celkovej sumy iných záväzkov.
Významnou sumou sa na krátkodobých záväzkoch podieľali aj záväzky súvisiace s prijatými platbami
v rámci projektov Európskej únie v sume 10 665 165 € a záväzky súvisiace s prijatými prostriedkami na základe
grantových a darovacích zmlúv od subjektov mimo verejnej správy v sume 14 049 671 €.
Na účtoch časového rozlíšenia účtovali rozpočtové organizácie najmä o majetku, ktorý bol obstaraný
z cudzích zdrojov v sume 72 323 781 € a majetku evidovanom na obvodných úradoch v sídle kraja v rámci
dočasnej správy 57 789 805 €.
Štruktúra nákladov
(v €)
účtové skupiny nákladov

rok 2011

rok 2012

Rozdiel

50 Spotrebované nákupy

84 086 093

97 843 165

+13 757 072

51 Sluţby

89 568 588

96 256 690

+6 688 102

52 Osobné náklady

612 093 948

622 965 555

+10 871 607

53 Dane a poplatky

2 421 679

2 637 920

+216 241

54 Ostat.náklady na prevádzkovú činnosť

192 456 694

180 417 387

-12 039 307

55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti

154 406 533

859 788 894

+705 382 361

2 016 668

2 173 815

+157 147

86 871 754

94 985 293

+8 113 539

1 223 921 957

1 957 068 719

+733 146 762

56 Finančné náklady
58 Náklady na transf. a nákl. z odvodu príjmov
účtová trieda 5 spolu

Z dôvodu vytvorenia dlhodobých rezerv komentovaných v časti Zdroje krytia – strana pasív je evidovaný
nárast nákladov v účtovej skupine 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti. Tieto tvoria aţ 44 %
celkovej štruktúry nákladov.
Významný podiel na celkových nákladoch tvoria osobné náklady vykazované v účtovej skupine 52 –
v sume 622 965 555 €, t. j. 32 % celkových nákladov.

V účtovnej skupine 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov sú zaúčtované náklady
vyplývajúce z transferov zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu mieru 88 % na celkových nákladoch na transfery tvoria
náklady z odvodu príjmov v sume 83 424 687 €.
Štruktúra výnosov
( v €)
účtové skupiny výnosov
60 Trţby za vlastné výkony a tovar

rok 2011

rok 2012

Rozdiel

7 040 189

7 111 958

+71 769

503 931

405 825

-98 106

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

179 754 756

197 313 628

+17 558 872

65 Zúčt. rezerv a OP z prevádz. a finančnej činnosti

146 614 840

124 244 412

-22 370 428

994 353 246

1 037 478 845

+43 125 599

1 328 332 100

1 366 535 720

+38 203 620

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

68 Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štátnych RO
a PO
Účtová trieda 6 celkom

V tabuľke štruktúra výnosov najvyšší podiel na celkových výnosoch vykazuje účtová skupina 68 –
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO v podiele 76 %. Najvyššiu sumu predstavuje
zúčtovanie transferu poskytnutého na beţné výdavky vo výške výdavkov v sume 867 965 131 € a poskytnutého
na kapitálové výdavky vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných poloţiek k dlhodobému majetku v sume
112 816 898 €.
V rámci zúčtovania rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej a finančnej činnosti bolo účtované
pouţitie a zrušenie ostatných rezerv z predchádzajúcich rokov, v dôsledku čoho došlo k zníţeniu stavu o sumu
22 370 428 € v rámci účtovej skupiny 65.
Na náraste ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti v hodnote 17 558 872 € sa výrazne podieľali
výnosy z pokút uloţených v blokovom konaní v sume 4 248 256 €.
1.8.b Nepouţiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
V súlade s § 3 a § 13b zákona o správe majetku štátu stav prebytočného a neupotrebiteľného majetku je
nasledovný:
Rozpočtové organizácie
(v €)
Prebytočný majetok

Neupotrebiteľný majetok

Hnuteľný

Nehnuteľný

Hnuteľný

Nehnuteľný

1 164 903

76 198 929

269 746

107

Príspevkové organizácie
Prebytočný majetok

Neupotrebiteľný majetok

Hnuteľný

Nehnuteľný

Hnuteľný

Nehnuteľný

31 508

171 165

28 353

0,00

S prebytočným a neupotrebiteľným majetkom nakladali organizácie MV SR v súlade so zákonom
o správe majetku štátu v platnom znení a nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009
o postupe pri zabezpečení správy majetku štátu v znení neskorších predpisov. Organizácie vykonávajú na
prebytočný majetok ponukové konania.
1.8.c Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012 v organizáciách kapitoly celkom v štruktúre
podľa lehoty splatnosti
Krátkodobé pohľadávky v štruktúre podľa lehoty splatnosti (v hodnote brutto)
rok 2012

rok 2011
pohľadávky

spolu

po

v lehote

po lehote

splatnosti*

splatnosti

splatnosti

47 904 042

(v €)

33 844 963

47 896 864

Spolu

81 741 827

zvýšenie/
zníženie
-7 178

*Údaj zahŕňa pohľadávky po lehote splatnosti za zaniknutú organizáciu Hasičský a záchranný útvar Hlavného
mesta SR Bratislavy
Rozpočtové organizácie kapitoly postupujú pri správe pohľadávok v zmysle zákona o správe majetku
štátu. Pri výkone hlavnej činnosti vznikajú organizáciám pohľadávky rôzneho charakteru so špecifikami pre danú
skupinu organizácií.
Údaje v tabuľke „Krátkodobé pohľadávky s prihliadnutím na dobu splatnosti― súhlasia s údajmi
v agregovanom výkaze súvaha v hodnote brutto.
Podľa stavu účtovnej hodnoty pohľadávok v rozpočtových organizáciách moţno konštatovať, ţe
organizácie evidujú len krátkodobé pohľadávky. Z celkových krátkodobých pohľadávok v sume 81 741 827 €
tvoria viac ako 59 % pohľadávky po lehote splatnosti. Z nich 86 % evidujú KR PZ, celkom v sume 41 101 328 €
Pohľadávky vznikli prevaţne z pokút nezaplatených na mieste a pokút uloţených v blokovom konaní.
Negatívny stav pretrváva niekoľko rokov a ovplyvňuje príjmy štátneho rozpočtu.
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 v prevaţnej miere z tvorby a pouţitia sociálneho fondu
v sume 19 297 744 €, t. j. 99, 9 %.
Z celkových krátkodobých záväzkov v sume 66 983 144 € tvoria 98 % záväzky v lehote splatnosti.

Krátkodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti
(v €)
rok 2012

rok 2011
Záväzky

spolu

po

v lehote

po lehote

splatnosti*

splatnosti

splatnosti

8 236 781

65 674 094

Spolu

1 309 050

zvýšenie/
zníženie

66 983 144

-6 927 731

*Údaj zahŕňa pohľadávky po lehote splatnosti za zaniknutú organizáciu Hasičský a záchranný útvar Hlavného
mesta SR Bratislavy
Rozpočtové organizácie o dlhodobých záväzkoch účtujú hlavne tvorbu a pouţitie na účte 472 – Záväzky zo
sociálneho fondu.
Dlhodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti
rok 2012

rok 2011
Záväzky

spolu

(v €)

po

v lehote

po lehote

splatnosti*

splatnosti

splatnosti

18 040 308

19 299 379

Spolu

0

zvýšenie/
zníženie

19 299 379

+1 259 071

*Údaj zahŕňa pohľadávky po lehote splatnosti za zaniknutú organizáciu Hasičský a záchranný útvar Hlavného
mesta SR Bratislavy
1.8.e Stav návratných finančných výpomocí k 1. 1. 2012,

výška novoposkytnutých a splatených

návratných finančných výpomocí stav návratných finančných výpomocí k 31. 12. 2012.
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 kapitoly 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 finančných a účtovných výkazoch v rozpočtových
organizáciách MV SR sa neúčtovalo o iných aktívach a pasívach v zmysle Opatrenia č. MF/25755/2007-31.

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 2012 nebola realizovaná ţiadna zmena majetkového podielu v dcérskej spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. ani v spoločnosti s podstatným vplyvom Nemocnica sv. Michala, a. s.
Vyjadrenie rozhodujúceho podielu v miere 100 % v dcérskej účtovnej jednotke Automobilové opravovne
MV SR, a. s. na podielových cenných papieroch a podieloch v hodnote 16 634 200 € je vo výkaze Súvaha
vyjadrené na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. Oproti hodnote
vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období sa stav podielov nezmenil.
Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom sa účtujú
cenné papiere podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka v spoločnosti vykonáva. 50 %- ný podiel na základnom
imaní v Nemocnici sv. Michala, a. s. je vykázaný v hodnote 36 651 346 €, tento stav sa oproti roku 2011
nezmenil.
tabuľka 1.9.a
Názov a sídlo spoločnosti v ktorej

Podiel na

Podiel na

účtovná hodnota podielu

má kapitola majetkový podiel

základ. imaní

hlasovacích

vykázaná v súvahe

spoločností

právach

v€

v%

v%

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

100%

100%

16 634 200

16 634 200

50%

50%

36 651 346

36 651 346

a) Dcérske spoločnosti:
1) Automobilové opravovne MV
SR, Bratislava
b) Spoločnosti

s podstatným

vplyvom:
1) Nemocnica sv. Michala, a.s.
Bratislava

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. 2012 osem príspevkových organizácií:
Rekreačné zariadenie MV SR SMREKOVEC, Donovaly
Rekreačné zariadenie MV SR TATRY, Starý Smokovec
Rekreačné zariadenie MV SR Signál
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. na základe rozhodnutia ministra vnútra SR listom č. p.:
SE-OO-2012/001767-002 zo dňa 28. 2. 2012 bola ku dňu 9. 3. 2012 zrušená príspevková organizácia Rekreačné
zariadenie MV SR Plesnivec Vysoké Tatry. Práva a povinnosti príspevkovej organizácie prešli dňom zrušenia na
právneho nástupcu - príspevkovú organizáciu Rekreačné zariadenie MV SR Tatry, ktorá bola zriadená dňa
1. 3. 2012. Príjmy a výdavky za obdobie od 1. 1. 2012 do 9. 3. 2012 sú súčasťou agregovaného finančného
výkazu FIN 1-04, a teda aj záverečného účtu kapitoly.
V súlade s § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. MV SR rozhodnutím č. p.: SLV-PS-1148/2012 zo dňa
12. 12. 2012 a rozhodnutím č. p.: SLV-PS-1148/2012 zo dňa 13. 12. 2012 zrušilo ku dňu 31. 12. 2012
príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: Rekreačné zariadenie MV SR Tatry, Rekreačné
zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly

a Inštitút pre verejnú správu. Práva a povinnosti uvedených

príspevkových organizácii prešli od 1. 1. 2013 na právneho nástupcu, ktorým je Centrum účelových zariadení
a časť majetku vrátane súvisiacich práv Rekreačného zariadenia MV SR Tatry na rozpočtovú organizáciu
Ministerstvo.
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 je
uvedený v tabuľke č. 5 a prehľad výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
za rok 2012 je v tabuľke č. 6. Na plnení príjmov sa podieľali nedaňové príjmy v sume 6 570 891 €, z toho najmä
príjmy v kategórii 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 6 463 922 € a v kategórii 300 granty a transfery v sume 902 877 €. Beţné transfery zo štátneho rozpočtu v sume 655 161 € boli poskytnuté
príspevkovým organizáciám: Centrum účelových zariadení, Piešťany v sume 130 000 €, Inštitút pre verejnú
správu, Bratislava v sume 510 161 € a Rekreačné zariadenie MV SR TATRY v sume 15 000 €. Kapitálový
transfer v sume 39 650 € bol poskytnutý Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
a v sume 200 000 € pre Centrum účelových zariadení, Piešťany. Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Bardejov dostal Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA príspevok vo výške 8 066 € 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.
Príjmové finančné operácie na poloţke 453 v sume 1 852 658 € predstavujú zostatok finančných
prostriedkov príspevkových organizácií z predchádzajúcich rokov na beţnom účte, účte sociálneho fondu
a v pokladnici. Na poloţke 454 v sume 227 358 € je prevod finančných prostriedkov zo zrušenej príspevkovej
Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec Vysoké Tatry.
Na čerpaní výdavkov príspevkových organizácií sa podieľali beţné výdavky v sume 7 392 714 €, z toho
v kategóriách 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 3 070 364 €, 620 –
poistné a príspevok do poisťovní v sume 1 150 997 €, 630 – tovary a sluţby v sume 3 081 151 € a 640 – beţné
transfery v sume 90 202 €.

Kapitálové výdavky v sume 71 976 € boli čerpané len v rámci kategórie 710 – obstarávanie kapitálových
aktív.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie boli výdavky čerpané v rámci tried 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 2012 dosiahli kladný hospodársky výsledok v sume 184 455 €,
ako rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi v sume 8 166 114 € a nákladmi v sume 7 981 659 €.
Na výnosoch sa podieľali najmä trţby za vlastné výkony a tovar v sume 6 379 671 € a výnosy z beţných
a kapitálových transferov v sume 1 443 324 €.
Najvyšší podiel na celkových nákladoch predstavovali najmä osobné náklady v sume 4 285 464 €,
spotrebované nákupy v sume 1 795 937 €, sluţby v sume 622 152 €, odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku a rezervy v sume 1 110 038 €.
Z celkového počtu osem príspevkových organizácií vykázalo kladný hospodársky výsledok päť
organizácií, tri organizácie vykázali záporný hospodársky výsledok.
Prehľad o celkovom hospodárení príspevkových organizácií v roku 2012 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. 2012 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. 2012 predstavovala sumu 11 824 230 € pri dodrţaní bilancie aktív a pasív.
Prehľad o majetku príspevkových organizácií je uvedený v tabuľke č. 9.
Aktíva
Majetok príspevkových organizácií kapitoly v roku 2012 na strane aktív predstavoval hodnotu
11 824 230 € (netto), z toho
-

neobeţný majetok 9 239 438 €

-

obeţný majetok 2 552 668 €

-

časové rozlíšenie 32 125 €

Neobeţný majetok
Najvýznamnejšou poloţkou neobeţného majetku bol dlhodobý hmotný majetok v sume 9 239 438 €
(netto), z toho najmä pozemky v sume 1 124 225 €, stavby v sume 6 103 851 €, samostatné hnuteľné veci

a súbory hnuteľných vecí v sume 380 232 €, dopravné prostriedky v sume 33 124 € a obstaraný dlhodobý
hmotný majetok v sume 1 556 942 €.
Obeţný majetok
Hodnotovo najvýznamnejšou poloţkou obeţného majetku bol finančný majetok v sume 2 093 283 €,
z toho finančné prostriedky v pokladnici 8 947 €, ceniny 2 399 € a bankové účty 2 081 937 €.
Pohľadávky spolu sú v sume 261 714 €, z toho pohľadávky voči odberateľom v sume 31 650 €,
poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 13 260 €, ostatné pohľadávky v sume 10 788 € a iné pohľadávky
v sume 205 896 €. Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti evidujú príspevkové organizácie v sume 4 874 €.
Na účtoch časového rozlíšenia je vykázaná suma 32 125 €, z toho náklady budúcich období v sume
2 958 € a príjmy budúcich období 29 167 €.
Pasíva
Celková hodnota pasív v príspevkových organizáciách bola v sume 11 824 230 €, z toho
-

vlastné imanie 2 815 134 €

-

záväzky 8 894 327 €

-

časové rozlíšenie 114 769 €

Vlastné imanie tvorili zákonný rezervný fond v sume 44 927 € a výsledok hospodárenia v sume
2 770 208 €.
Zo záväzkov celkom v sume 8 894 327 € tvoria aţ 87,9 % záväzky zo zúčtovania transferov štátneho
rozpočtu v sume 7 816 795 € (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 226 182 €, spravidla na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného.
Dlhodobé záväzky v sume 4 699 € predstavujú záväzky zo sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky celkom predstavujú sumu 846 650 €, z toho najväčší podiel 54,2 % tvoria
záväzky voči dodávateľom v sume 459 004 €. Záväzky po lehote splatnosti evidujú príspevkové organizácie
v sume 278 963 €.
Na účte časového rozlíšenia sú zaúčtované prevaţne výnosy budúcich období v sume 114 769 €. 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

