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SPRÁVA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2013
Návrh záverečného účtu kapitoly za rok 2013 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 v znení dodatku
č. 1 z 19. septembra 2013 č. MF/22311/2013-31.
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2013 bol prerokovaný Národnou radou Slovenskej republiky a schválený
zákonom č. 438/2012 Z. z. dňa 13. 12. 2012. MF SR listom č. MF/027683/2012-441 zo dňa 28. 12. 2012
následne rozpísalo rozpočtovej kapitole MV SR 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 64 000 000 eur, čo v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2012 predstavovalo nárast o 1 212 000 eur (o 1,9 %).
Rozpočet výdavkov (kód zdroja 111, 11R2) bol schválený v sume 899 570 100 eur, čo oproti
schválenému rozpočtu roku 2012 predstavuje pokles o 2 598 131 eur (o 0,3 %).
V rámci rozpočtu beţných výdavkov určených sumou 855 028 116 eur ( pokles o 4 070 115 eur,
t. j. o 0,5 %) sa medziročne zníţili rozpočtové výdavky predovšetkým v kategórii 610 - Mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 1 278 927 eur (o 0,3 %), 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
o 973 724 eur (o 0,7 %) a v kategórii 630 – tovary a sluţby o 9 704 488 eur (o 4,6 %). Beţné transfery boli
medziročne zvýšené o 7 887 024 eur (o 13,9 %). Táto skutočnosť súvisí s účinnosťou zákona č. 80/2013 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok pre osobitný účet Ministerstva vnútra SR
bol schválený na sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru, HaZZ a HZS v sume 35 698 500 eur, čo
v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 predstavovalo nárast o 7 855 400 eur

(o 28,2 %).

Kapitálové výdavky boli určené v sume 44 541 984 eur, čo predstavovalo medziročné zvýšenie
o 1 471 984 eur (o 3,4 %).
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Podľa programovej štruktúry boli schválené celkové rozpočtové výdavky alokované do nasledovných
programov, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom 2012 došlo k ich zvýšeniu resp. zníţeniu nasledovne:
- 04A

– Záchranné zloţky 88 787 885 eur, zvýšenie o 2 616 140 eur

- 06V

– Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti 748 326 229 eur, zníţenie o 4 547 855 eur

- 08C

– Verejná správa 62 094 449 eur, zníţenie o 651 752 eur

- 05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc SR do zahraničia 49 500 eur, zníţenie o 5 500 eur
- 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR 46 837 eur, zníţenie o 1 648 eur
- 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR 6 750 eur, zníţenie o 750 eur
- 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií 238 200 eur
- 0AS01 – MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 6 750 eur, zníţenie o 750 eur
- 0AR06 – MV SR – protidrogová politika 0 eur, zníţenie o 4 516 eur
- 08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam 13 500 eur, zníţenie
o 1 500 eur.
Okrem toho boli v rozpočte na rok 2013 určené účelové prostriedky v prvku 06V0D01 – Sociálne
zabezpečenie v sume 35 698 500 eur a dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce, a to na matričnú
činnosť (5 841 320 eur) a hlásenie a evidenciu pobytu občanov a register občanov (1 798 000 eur).

1.

Správa o hospodárení kapitoly

1.1.

Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2013

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly
Zámerom rozpočtovej politiky kapitoly v roku 2013 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 došlo v kapitole k výraznej zmene v štruktúre realizovaných činností
účinnosťou zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa realizujú zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016. Zákon
prináša legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktorej
podstatou je integrácia pôsobností orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na
miestnej úrovni so všeobecnou vecnou kompetenciou a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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,
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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 rozpočtové prostriedky orientované najmä na financovanie činnosti
okresných úradov (vrátane úhrad nákladov preneseného výkonu štátnej správy), na zabezpečenie prípravy
a konania volieb v roku 2013 (nové voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov), štátnych archívov
a poskytovanie transferov občianskym zdruţeniam.
V oblasti školstva boli rozpočtované

prostriedky súvisiace s plnením úloh na úseku výchovy

a vzdelávania mládeţe.
Pouţitie rozpočtových prostriedkov bolo orientované predovšetkým

na finančné krytie základných

prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií, príspevkových 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 štátnej hranice. Situácia vo financovaní potrieb niektorých programov sa čiastočne zlepšila v
závere roka vykonanými rozpočtovými opatreniami MF SR.
Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu boli v roku 2013 na financovanie potrieb kapitoly pouţité aj
prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 bolo ich čerpanie v roku
2013 vyššie o 15 851 533 eur, takisto aj spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly o 6.335.266 eur. 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 rozpočtových príjmov, a to k 30. 6. 2013 na 38,09 % a k 30. 9. 2013 na 58,94 %
celoročného objemu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a vývoj plnenia v IV. štvrťroku 2013 akceptovalo MF SR
poţiadavku rezortu a zníţilo rozpočet príjmov o sumu 12 000 000 eur.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo čerpanie za kapitolu v jednotlivých štvrťrokoch v podstate v súlade
s časovým plánom. Napriek medziročnému zvýšeniu rozpočtových prostriedkov vo všetkých kategóriách neboli
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ani v roku 2013 pokryté objektívne potreby. Táto situácia sa najvýraznejšie prejavila v tom, ţe väčšina útvarov
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 potrebné.
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. Pozitívny dopad na rozpočtové hospodárenie malo uvoľnenie viazaných rozpočtových
kapitálových výdavkov v súvislosti s úlohou 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“, keď
boli uvoľnené viazané prostriedky v sume 22 000 000 eur. Najnáročnejšie na rozsah finančných prostriedkov sú
predovšetkým vecné aktivity ako je napr. Schengen II., Policajné informačné systémy, Integrovaný záchranný
systém, KAMO a opravy objektov PZ, nákup áut a rozpočtové organizácie škôl a školských zariadení, ktoré sú
svojím rozsahom najväčšie a odčerpávajú podstatnú časť rozpočtových 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.

1.1. 2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
K 31. 12. 2013 dosiahli celkové príjmy kapitoly sumu 73 625 182 eur, čo predstavuje 138,7 % celoročného
upraveného rozpočtu, z toho rozpočtové sumu 53 476 414 eur (100,7 %) a príjmy z mimorozpočtových
zdrojov (kód zdroja 11H, 11O5, 11R1, 13R1, 14, 35, 37 a 72) sumu 20 148 768 eur. V porovnaní so
skutočnosťou roku 2012 sa celkové príjmy zníţili o 16 877 957 eur, z toho rozpočtové o 5 110 589 eur.
Výdavky celkom boli v roku 2013 čerpané v sume 2 027 349 964 eur, z toho rozpočtové výdavky ( kód
zdroja 111, 11R2, 11R4, 13R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 11T1, 11T2, 131B, 131C) v sume
2 007 231 214 eur (100,0 %) a výdavky z mimorozpočtových zdrojov ( kódy zdrojov zdroje 11R1, 13R1, 11H,
11O5, 14, 35, 37, 72) v sume 20 118 751 eur. V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 došlo k vyššiemu čerpaniu
celkových výdavkov o 1 025 666 618 eur, z toho rozpočtové o 1 037 367 471 eur. Najvyšší nárast dosiahli
výdavky kategórie 640 – beţné transfery finančné prostriedky na vzdelávanie v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a finančné prostriedky pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti odborov školstva okresných úradov v sídle kraja v súvislosti s
účinnosťou zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov, ktorým sa realizujú zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 kde bolo
delimitovaných 334 rozpočtových organizácií a 5 príspevkových organizácií ako aj v súvislosti s financovaním
volieb, úhradou výdavkov za povodne.
Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov kapitoly v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom je
uvedený v tabuľke č. 4.
Podrobnejšie hodnotenie hospodárenia kapitoly je uvedené v ďalších častiach správy a v jednotlivých
tabuľkách.
1.1.3. Rozpočtové opatrenia MF SR
Schválený rozpočet príjmov bol v súvislosti s delimitáciami na základe 5 rozpočtových opatrení upravený
o sumu 1 095 187 eur a na základe ţiadosti kapitoly v nadväznosti na očakávané celoročné plnenie rozpočtovým
opatrením MF SR v mesiaci december 2013 zníţený o 12 000 000 eur na sumu 53 095 187 eur.
Vo výdavkovej časti rozpočtu vykonalo MF SR 348 rozpočtových opatrení, vplyvom ktorých sa rozpočet
výdavkov zvýšil o 1 111 761 050 eur, v tom beţné výdavky o 996 719 800 eur a

kapitálové výdavky

o 115 041 250 eur.
Zvýšenie výdavkov (z hľadiska ich rozsahu) súviselo najmä s:
o

delimitáciou Krajských školských úradov a školských zariadení, kde bolo delimitovaných 334 rozpočtových
organizácií a 5 príspevkových organizácií, Územných vojenských správ a Krajských stavebných úradov
v celkovej sume 922 642 347 eur,

o

uvoľnením finančných prostriedkov EÚ z predchádzajúcich rokov (kódy zdroja 13R2, 13S1, 13S2, 13S3)
podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. na pouţitie v nasledujúcich rokoch v sume 2 345 311 eur,

o

uvoľnením finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (kódy zdroja 131B a 131C) podľa § 8 zákona
č. 523/2004 Z. z. na pouţitie v nasledujúcich rokoch v sume 27 637 515 eur,

o

projektom Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV
SR v sume 73 967 567 eur,

o

uvoľnením výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie zvýšenia platov
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl v sume 31 494 507 eur,

o

navýšením rozpočtu o prostriedky Európskeho sociálneho fondu v sume 1 928 140 eur, z toho na
operačným programom Vzdelávanie (školy) v sume 1 788 140 eur a operačný program zamestnanosť
a sociálna inklúzia v sume 140 000 eur,

o

úhradou výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami a odstraňovaním následkov povodní na
územiach miest, obcí a obvodných úradoch v Slovenskej republike v sume 3 069 998 eur,

o

navýšením rozpočtu o prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania v sume
77 418 867 eur, z toho na projekty Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na
centrálnej úrovni MF SR - MV SR v sume 74 023 753 eur, na financovanie rekonštrukcií hasičských staníc
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v sume 224 809 eur, na zabezpečenie Operačného programu Výskumu a vývoja v sume 1 596 968 eur pre
Akadémiu Policajného zboru, na zabezpečenie financovania Operačného programu Technická pomoc
v sume 241 569 eur,
o

delimitáciou úradov Ţivotného prostredia v sume 3 428 645 eur, Katastrálnych úradov v sume 6 891 819 eur,
úradov pre Cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sume 1 443 945 eur a úradov pre Pozemkové úpravy
a lesné hospodárstvo v sume 2 647 451 eur,

o

uvoľnením výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa a presunom z MŠVVaŠ SR v programe
0D5 – Školstvo v sume 16 276 436 eur,

o

uvoľnením výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa k Uzneseniu vlády SR bod C.1 uznesenia
vlády č. 637 zo dňa 30. októbra 2013 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od
septembra 2012 do júla 2013 v sume celkom 2 504 790 eur,

o

uvoľnením výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa k Uznesenie vlády SR bod B 1 uznesenia
vlády č. 338/ z 3. júla 2013 na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej
situácie na územiach územných obvodov Košice, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš,
Námestovo, Prešov, Poprad, Ţilina, Dolný Kubín, Svidník, Banská Bystrica, Brezno, Levice, Stará Ľubovňa,
Košice – okolie, Dunajská Streda a Komárno v sume 565 208 eur,

o

uvoľnením výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa na úpravu zvýšenia systemizácie policajtov
v štátnej sluţbe na rok 2013 v sume 12 500 000 eur,

o

presunom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na
projekt „Zdravé komunity“ v sume 224 606 eur,

o

s úhradou prevádzkových potrieb rezortu v sume 33 900 000 eur.
Zníţenie výdavkov súviselo najmä s:

o

viazaním

v prospech MF SR z dôvodu realizácie úpravy rozhrania informačného systému MV SR

a Rozpočtového informačného systému ŠP prostredníctvom integračnej platformy SAP NW PI MF SR
v sume 20 732 eur,
o

viazaním v zmysle uznesenia vlády SR č. 82, bod B.1. k Analýze potrieb navýšenia administratívnych
a finančných kapacít Úradu pre verejné obstarávanie v sume 90 200 eur,

o

viazaním v zmysle uznesenia vlády SR č. 115, bod B.1. k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie
a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 v sume 689 751 eur,

o

viazaním v súvislosti s vykázanými úsporami v súvislosti s realizáciou Programu ESO v sume
2 126 032 eur,

o

viazaním osobných výdavkov štátnych zamestnancov vo verejných funkciách v sume 48 633 eur,

o

viazaním v prospech kapitoly Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - Vykonávacia dohoda s súčinnosti
pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2013 v sume 86 101 eur,

o

viazaním v prospech kapitoly MK SR – zabezpečenie finančných prostriedkov na výrobu a vysielanie relácie
„Magazín Polícia“ v sume 118 680 eur,
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o

viazaním rozpočtových prostriedkov s pouţitím v nasledujúcom rozpočtovom roku (kódy zdroja 111, 11R2,
11S1, 11S2, 131C, 13S1, 13S2, 13S3) v sume 8 042 486 eur, z toho prostriedky EÚ a spolufinancovanie
v sume 29 918 6329 eur,
Podrobnejšie členenie rozpočtových opatrení je v prílohe číslo 2.

1. 2. Príjmy kapitoly
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Prehľad o celkovom plnení príjmov kapitoly za rok 2013 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Celkové príjmy kapitoly boli plnené v sume 73 625 182 eur (138,7 %), z toho rozpočtové (kód zdroja 111) v sume
53 476 414 eur (100,7 % upraveného rozpočtu ) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov

(kód zdroja 11H,

11O5,11R1, 13R1, 14, 35, 37 a 72) v sume 20 148 768 eur.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení celkových príjmov podieľali hlavné kategórie:
- nedaňové

príjmy v sume 67 165 245 eur z toho rozpočtové príjmy 53 476 414 eur a príjmy

z mimorozpočtových zdrojov 13 688 831 eur.
- granty a transfery v sume 6 459 937 eur.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 boli celkové nedaňové príjmy plnené niţšie o 17 779 058 eur,
z toho rozpočtované o 5 110 589 eur a granty a transfery vyššie o 901 101 eur.
Plnenie príjmov bolo podľa nasledovných kategórii.
210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Uvedené príjmy dosiahli sumu 1 284 303 eur (111,6 % upraveného rozpočtu), z toho najmä príjmy
z prenajatých priestorov v sume 820 663 eur a príjmy z prenájmu pozemkov predstavovali sumu 275 041 eur
napr. v súvislosti so sluţobnými bytmi, prenájmom nebytových priestorov.
220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnené príjmy v sume 44 495 187 eur (95,2 %) tvorili z hľadiska rozsahu rozhodujúcu časť nedaňových
príjmov. Prevaţnú časť tvorili najmä príjmy za porušenie predpisov podpoloţka 222 003 – za porušenie predpisov
v sume 38 752 739 eur (97,5 %), ktoré sa však oproti skutočnosti roku 2012 zníţili o 296 079 eur. Podstatná
časť uvedenej podpoloţky v roku 2013 pripadá na KR PZ (34 375 293 eur) najmä za príjmy z pokút v blokovom
konaní a pokút nezaplatených na mieste, ktoré priestupca uhradil dodatočne, ako aj príjem za porušenie
predpisov v súvislosti s prevádzkovaním Súkromných bezpečnostných sluţieb a za porušovanie protipoţiarnych
predpisov. 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, ako aj preventívno – dopravnou akciou jablko – citrón so školákmi základných škôl.
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Príjmy poloţky 223 - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja dosiahli sumu
5 291 966 eur, pričom z vecného hľadiska to boli najmä príjmy za napojenie na pulty centralizovanej ochrany
v sume 2 564 117 eur v pôsobnosti KR PZ. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k ich poklesu
o 247 190 eur. Príjmy za policajný sprievod dosiahli sumu 163 998 eur. Rozpočtová organizácia HZS
dosiahla príjmy v sume 231 743 eur, 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 465 314 eur (nárast
o 104 338 eur oproti roku 2012) vykazuje najväčší podiel Akadémia Policajného zboru Bratislava (ďalej len
„Akadémia PZ“) 278 417 eur za príjmy z ubytovní a za ubytovanie poslucháčov. V rámci príjmov „inde
nezaradené“ (1 089 243 eur) to boli najmä príjmy KR PZ Trnava v sume 500 986 eur (za ochranu objektov
spoločností Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. a Atómovej elektrárne, závod Jaslovské Bohunice)
a KR PZ Nitra v sume 437 131 eur (za sluţby spojené s fyzickou ochranou Atómovej elektrárne Mochovce) .
230 – kapitálové príjmy
Tieto dosiahli sumu 3 633 320 eur, pričom plnenie celoročného upraveného rozpočtu kapitoly dosiahlo
148,2 %.
Podstatnú časť z nich predstavovali príjmy poloţky 233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných
aktív v sume 2 924 533 eur (183,6%), ktoré sa realizovali predovšetkým prostredníctvom Okresných úradov
v sume 2 318 662 eur. V rámci

nich

najväčší rozsah príjmov

bol za predaj pozemkov nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v kat. území Ráztočno, vedené Správou katastra Prievidza v sume 1 150 000 eur.
Príjmy poloţky 231 – príjem z predaja kapitálových aktív dosiahli za kapitolu celkom sumu 708 789 eur
za predaj bytov a nebytových priestorov.
Oproti skutočnosti roku 2012 boli dosiahnuté príjmy tejto kategórie za kapitolu niţšie o 5 069 839 eur.
290 – iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy dosiahli sumu 4 063 605 eur (148,2%), čo oproti roku 2012 predstavuje nárast
o 1 101 668 eur, pričom v rozhodujúcej miere sa na nich podieľali najmä „iné príjmy“ podpoloţka 292027 v sume
2 706 958 eur. Z vecného hľadiska v rámci podpoloţky 292027 – iné išlo predovšetkým o príjmy za odňatie
poľnohospodársko-lesnej pôdy v sume 1 054 730 eur, príjmy inde nezaradené v sume 603 701 eur, pohľadávky
z pokút, trovy konania sume 290 786 eur, príjmy za zosobnenie škôd v sume 212 611 eur. V rámci dosiahnutých
príjmov „inde nezaradené“ (603 701 eur) to boli predovšetkým príjmy okresných úradov v sume 489 035 eur.
Z hľadiska rozsahu príjmov významný podiel v tejto kategórii dosiahli príjmy podpoloţky 292012 - z dobropisov
v sume 856 681 eur, príjmy podpoloţky 292017 - z vratiek dosiahli sumu 242 701 eur.
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V štruktúre príjmov kapitoly nedošlo v roku 2013 oproti predchádzajúcim rokom k výraznejším zmenám
a prevaţnú časť naďalej tvorili príjmy poloţky 222 – pokuty, penále a iné sankcie, príjmy poloţky 223 - poplatky
a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb, príjmy poloţky 292 - ostatné príjmy a príjmy poloţky
233 - z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Oproti roku 2012 bol pokles najmä u kategórie 230 - kapitálové
príjmy.
Plnenie príjmov voči schválenému rozpočtu bolo v jednotlivých štvrťrokoch roku 2013 pomerne nízke,
pričom za I. polrok predstavovalo len 45,3 % a za I - III. štvrťrok 60,24 % 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 12 000 000 eur na sumu 53 095 187 eur.
300 - Granty a transfery
Granty a transfery ako príjmy z mimorozpočtových zdrojov boli plnené v celkovej sume 6 459 937 eur,
z toho:
- poloţka 310 - tuzemské beţné granty a transfery v sume 673 635 eur,
- poloţka 320 - tuzemské kapitálové granty a transfery v sume 1 767 eur,
- poloţka 330 - zahraničné granty v sume 5 784 535 eur (prijaté prostriedky nezaradené do príjmov
štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia

boli poskytnuté SR

okrem iného na základe

medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi zo zdrojov EÚ).
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 14 269 413 eur.
Značnú časť z nich predstavovali príjmy od iných subjektov prijaté formou dotácie alebo grantu (kód zdroja
72c) v sume 4 021 506 eur. 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 zdroja 72e) dosiahli sumu 490 422 eur, príjmy z úhrad
stravy (kód zdroja 72f) 8 598 320 eur, príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
(kód zdroja 72g) boli v sume 185 803 eur. Príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy (kód
zdroja 72a) predstavovali v roku 2013 sumu 199 004 eur a príjmy prijaté od rodičov alebo ţiakov na úhradu
niektorých nákladov (príjmy za materské školy, školské zariadenia a pod.) v súlade s osobitnými predpismi (kód
zdroja 72j) predstavovali sumu 383 233 eur. Príjmy prijaté od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim (kód zdroja 72i) boli v sume 101 443 eur.
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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 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v roku 2013 neboli v rámci príjmov
rozpočtované finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.
V roku 2013 prijaté prostriedky nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia
boli poskytnuté SR okrem iného na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi zo
zdrojov EÚ v celkovej sume 5 784 535,30 eur.
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
3 408 389,68 eur. Z uvedených príjmov boli v roku 2013 presunuté z mimorozpočtových účtov na príjmový účet
MV SR finančné prostriedky v sume 2 822 897,67 eur, z toho 1 799 280,39 eur na zdroj 11R1 a 1 023 617,28 eur
na zdroj 13R1.
Príjem podľa jednotlivých fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
pozostával z nasledovných ročných programov a titulov:
a)

Na mimorozpočtový účet Európskeho fondu pre utečencov (ERF) boli v roku 2013 poukázané

z Európskej komisie finančné prostriedky v celkovej sume 706 581,28 eur. Z uvedenej sumy predstavovala prvá
zálohová platba pre ročný program 2013 čiastku 312 678,00 eur, druhá zálohová platba pre ročný program 2011
čiastku 332 623,15 eur a záverečná platba za ročný program 2010 sumu 66 256,74 eur. Ďalšie príjmy na tento
účet vyplynuli z odvodu na základe vykonaného vládneho auditu A 487 v sume 437,97 eur a z mylnej platby zo
záverečného zúčtovania projektu SK 2010/2011 OC 2/1 v sume 49,50 eur.
b)

Príjem Fondu pre vonkajšie hranice (EBF) bol v celkovej sume 1 445 968,42 eur, z toho prvá zálohová

platba na ročný program 2013 v sume 854 312,50 eur, druhá zálohová platba na ročný program 2011 v čiastke
432 233,43 eur a záverečná platba ročného programu 2009 tvorila čiastku 157 504,53 eur. Ďalšie príjmy na tento
účet vyplynuli zo záverečného zúčtovania projektov v sume 1 917,96 eur.
c)

Prijaté finančné prostriedky Európskeho fondu pre návrat (RF) v celkovej sume 808 573,12 eur

pozostávali z prvej zálohovej platby na ročný program 2013 v sume 451 336,50 eur, druhej zálohovej platby
v sume 364 555,46 eur za ročný program 2011 a vo vyplatení záverečnej platby Európskej komisie za ročný
program 2009 v sume 79 371,49 eur. V rámci salda záverečného zúčtovania projektov bola od konečných
príjemcov prijatá suma 72 052,65 eur.
d)

Na mimorozpočtový účet Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF)

boli prijaté finančné prostriedky v celkovej sume 447 266,86 eur. Z tejto sumy prvá zálohová platba na ročný
program 2013 bola v čiastke 401 441,50 eur a záverečná platba na ročný program 2010 predstavuje čiastku
44 334,93 eur. Ostatný príjem v sume 1 490,43 eur predstavuje vrátenie finančných prostriedkov od konečného
príjemcu.
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Na financovanie projektov schvaľovaných a financovaných priamo Európskou komisiou 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 1 907 439,57 eur.
Suma 341,50 eur bola prijatá ako dar od akciovej spoločnosti z Českej republiky.
V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu bola v roku 2013 prijatá platba v sume 468 364,55 eur.

1.3.

Výdavky kapitoly
Prehľad o celkových výdavkoch kapitoly za rok 2013 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Rozpočet výdavkov na rok 2013 bol schválený v sume 899 570 100 eur, z toho beţné výdavky v sume

855 028 116 eur a kapitálové výdavky v sume 44 541 984 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok
2012 bol tento niţší o 2 598 131 eur (o 0,29%), v beţných výdavkoch niţší o 4 070 115 eur (o 0,47%)
a v kapitálových výdavkoch vyšší o 1 471 984 eur (o 3,42%).
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka 2013
upravený na sumu 2 011 331 150 eur, z toho beţné výdavky na 1 851 747 916 eur a kapitálové výdavky
na 159 583 234 eur.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 2 027 349 964 eur, z toho rozpočtové výdavky ( kód zdroja
111, 11R2, 11R4, 13R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 11T1, 11T2, 131B, 131C) v sume
2 007 231 214 eur (100,0 %) a výdavky z mimorozpočtových zdrojov ( kódy zdrojov zdroje 11R1, 13R1, 11H,
11O5, 14, 35, 37, 72) v sume 20 118 751 eur. V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 boli celkové výdavky
čerpané vyššie o 1 025 666 618 eur, z toho rozpočtové o 1 037 367 471 eur.
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
600 - Beţné výdavky
Na čerpaní 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 439 058 361 eur pre 36 120 zamestnancov zaradených v rozpočtových
organizáciách, z toho na sluţobné príjmy pre 23 047 príslušníkov Policajného zboru v sume 317 699 563 eur,
pre 4 286 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v sume 51 616 033 eur, pre 128 príslušníkov Horskej
záchrannej sluţby v sume 1 518 710 eur, pre 4 153 štátnych zamestnancov v sume 37 031 437 eur a pre
ostatných 4 506 zamestnancov v sume 31 192 618 eur.
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Limit mzdových prostriedkov bol pre rok 2013 rozpísaný na úrovni roka 2012 pre príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby. Mzdové
prostriedky pre občianskych zamestnancov boli zníţené o 5 %, čo predstavuje sumu 3 491 958 eur. Zníţenie
limitu sa netýkalo pedagogických zamestnancov, ktorých osobné výdavky boli rozpočtované na úrovni roka 2012.
V schválenom rozpise boli zohľadnené iba výdavky súvisiace s delimitáciou Úradu splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
a mzdové prostriedky v dôsledku pripočítania funkčného príplatku pre ministra vnútra SR ako podpredsedu vlády.
Limit počtu občianskych zamestnancov pre rok 2013 bol zníţený o 65 osôb z dôvodu jeho dlhodobého neplnenia.
V priebehu roka 2013 bol rozpočet upravený na sumu 557 751 814 eur (pre rozpočtové zdroje krytia,
z toho v zdroji krytia 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 557 109 555 eur) pre 47 572 zamestnancov.
Úprava rozpočtu bola vykonaná najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 345/2012 Z. z.
o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým sa realizujú zámery Programového vyhlásenia vlády
SR na roky 2012 – 2016 a ciele Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). V nadväznosti
na uvedené bolo k 1.1.2013 z krajských školských úradov a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti krajských školských úradov delimitovaných do pôsobnosti ministerstva vnútra 10 324 osôb s objemom
mzdových prostriedkov v sume 86 599 185 eur, z územných vojenských správ delimitovaných 48 osôb
s objemom mzdových prostriedkov 408 306 eur, a z krajských stavebných úradov 186 osôb s objemom
mzdových prostriedkov 1 800 026 eur. S účinnosťou od 1.10.2013 bolo do pôsobnosti ministerstva vnútra
delimitovaných 538 osôb s objemom mzdových prostriedkov v sume 3 893 613 eur z katastrálnych úradov,
201 osôb s objemom mzdových prostriedkov 1 673 964 eur z obvodných úradov ţivotného prostredia, 91 osôb
s objemom mzdových prostriedkov 814 063 eur z obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
a 176 osôb s objemom mzdových prostriedkov 1 473 805 eur z obvodných lesných úradov a obvodných
pozemkových úradov, následne po 1 osobe (prepočítaný počet 0) z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky s objemom
mzdových prostriedkov v sume 7 100 eur. Spolu bolo v roku 2013 do kapitoly ministerstva v rámci I. a II. etapy
ESO delimitovaných 11 564 osôb s objemom mzdových prostriedkov v sume 96 670 062 eur. Ďalšia úprava
rozpočtu v sume 3 945 542 eur bola realizovaná v súvislosti s 5 % valorizáciou mzdových prostriedkov
pedagogických a odborných zamestnancov, s vykázanými úsporami projektu ESO, na základe ktorého bol
zníţený počet zamestnancov o 115 osôb a limit mzdových prostriedkov o 1 010 489 eur. V súvislosti s novelou
zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov bol zníţený limit mzdových prostriedkov
o 29 940 eur. Zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov o 5 640 687 eur bolo realizované z dôvodu
zabezpečenia potreby pokrytia deficitu mzdových nárokov pedagogických a odborných zamestnancov škôl
a školských zariadení, ktoré boli zabezpečené preklasifikovaním z ekonomickej kategórie tovary a sluţby.
Na základe ţiadostí ministerstva vnútra bolo v druhom polroku 2013 povolené prekročiť limit mzdových
prostriedkov spolu o 8 186 857 eur z dôvodu eliminácie výrazného zníţenia limitu mzdových prostriedkov pre
príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej
sluţby v súlade s uznesením vlády SR č. 667 z roku 2010 s cieľom zvýšiť obsadenosť systemizovaných miest,
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ktoré neboli rozpočtovo kryté. Rovnako bol zvýšený rozpočet mzdových prostriedkov štátnych zamestnancov
okresných úradov a ostatných štátnych zamestnancov spolu o 2 500 000 eur. Úprava rozpočtu bola realizovaná
o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (iné rozpočtové zdroje
krytia, okrem zdroja 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 642 259 eur) pre Úrad splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity, sekciu informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prezídium Policajného
zboru, Akadémiu Policajného zboru a pre zamestnancov škôl a školských zariadení.
V roku 2013 boli celkové výdavky tejto kategórie čerpané v sume 555 538 680 eur, čo predstavuje plnenie
na 99,6 %. V rámci tejto kategórie boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky v sume 265 585 eur. Porovnaním
čerpania s rovnakým obdobím minulého roka je čerpanie vyššie o 25,3 %, zvýšenie je spôsobené čerpaním
mzdových prostriedkov delimitovaných štátnych úradov, ktoré prešli do pôsobnosti ministerstva vnútra
k 1. 1. 2013 a k 1. 10. 2013.
Podľa jednotlivých kategórií zamestnancov bolo čerpanie mzdových prostriedkov nasledovné:


sluţobné príjmy príslušníkov Policajného zboru v sume 318 177 391 eur (99,8 %). V uvedenej sume
sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume 324 eur, poskytnuté platobnou jednotkou programu
Solidarita a riadenie migračných tokov. Čerpanie oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo niţšie
o 0,01 %. Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka PZ dosiahol sumu 1 211 eur, čo je v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka menej o 24 eur a s upraveným rozpočtom na rok 2013 viac o 58 eur.
Plnenie počtu príslušníkov PZ oproti upravenému rozpočtu 23 047 osôb je niţšie o 1 145 osôb,



sluţobné príjmy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v sume 53 545 923 eur (99,3 %).
Čerpanie oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo vyššie o 0,9 %. Priemerný sluţobný príjem na
1 príslušníka dosiahol sumu 1 074 eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej
o 13 eur a s upraveným rozpočtom na rok 2013 viac o 26 eur. Plnenie počtu oproti upravenému rozpočtu
4 286 osôb je niţšie o 130 osôb,



sluţobné príjmy príslušníkov Horskej záchrannej sluţby v sume 1 645 145 eur

(100,0 %). Čerpanie

oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo vyššie o 4,9 %. Priemerný sluţobný príjem na príslušníka
dosiahol sumu 1 071 eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 50 eur, a je na
úrovni upraveného rozpočtu na rok 2013. Skutočný počet zamestnancov (128) je na úrovni upraveného
rozpočtu na rok 2013,


platy štátnych zamestnancov v sume 52 028 073 eur (98,2 % ). V uvedenej sume sú zahrnuté
aj mimorozpočtové prostriedky v sume 179 070 eur, získané z prostriedkov Európskej únie. Čerpanie
oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo vyššie o 33,7 % z dôvodu čerpania mzdových prostriedkov
zamestnancov delimitovaných do pôsobnosti ministerstva vnútra k 1. 1. 2013 a k 1. 10. 2013. Priemerný
sluţobný plat štátneho zamestnanca dosiahol sumu 817 eur, čo je v porovnaní s obdobím minulého roka
viac o 8 eur a s upraveným rozpočtom na rok 2013 viac o 14 eur. Plnenie počtu zamestnancov oproti
upravenému rozpočtu 5 499 osôb je niţšie o 189 osôb,
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platy ostatných zamestnancov v sume 130 142 148 eur (99,8 %). V uvedenej sume sú zahrnuté
aj mimorozpočtové prostriedky v sume 86 191 eur. Čerpanie prostriedkov oproti obdobiu minulého roka
bolo vyššie o 413,6 % z dôvodu čerpania mzdových prostriedkov zamestnancov delimitovaných do
pôsobnosti ministerstva vnútra k 1. 1. 2013 a k 1. 10. 2013, najmä zamestnancov škôl a školských
zariadení v pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja. Priemerný plat zamestnanca dosiahol sumu
764 eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 150 eur, a s upraveným rozpočtom
na rok 2013 viac o 20 eur. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 14 612 osôb je niţšie
o 412 osôb.

Čerpanie mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2013 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 bol
ako záväzný ukazovateľ stanovený pre aparát ústredného orgánu celkový objem mzdových prostriedkov v sume
14 664 874 eur pre 1 497 zamestnancov, z toho na sluţobné príjmy pre 99 príslušníkov HaZZ v sume
1 366 475 eur, pre 628 štátnych zamestnancov v sume 7 482 032 eur a pre ostatných 770 zamestnancov v sume
5 816 367 eur.
V priebehu roka 2013 bol rozpočet aparátu ústredného orgánu upravený na sumu 17 195 488 eur pre
1 569 zamestnancov. Celkové výdavky boli čerpané v sume 16 903 054 eur, čo predstavuje plnenie 98,3 %
k upravenému rozpočtu. V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume 227 893 eur. Porovnaním
čerpania s rovnakým obdobím minulého roka bolo čerpanie vyššie o 11,1 %. Plnenie počtu zamestnancov oproti
upravenému rozpočtu 1 569 zamestnancov je niţšie o 100 osôb.
Z uvedeného vyplýva, ţe záväzné ukazovatele kategórie 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania a počtu zamestnancov za rok 2013 boli dodrţané.
620 - Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet kategórie 620 na rok 2013 bol schválený v sume 147 017 468 eur a v hodnotenom období
upravený na sumu 197 710 261 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní sú rozpočtové k mzdovým
prostriedkom v zmysle platných právnych predpisov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby percentuálne v sume 36,2 % a pre
ostatných zamestnancov v sume 34,95 %. Novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bolo
s účinnosťou od 1. 5. 2013 zvýšené poistné platené sluţobným úradom ministerstva o 3 %.
K 31. 12. 2013 boli výdavky tejto kategórie čerpané v sume 196 944 206 eur (99,6 %).
630 - Tovary a sluţby
Schválený

rozpočet

v sume 204 257 198 eur bol v priebehu roka 2013

upravený na sumu

249 830 923 eur (navýšenie o 45 573 725 eur), a to predovšetkým delimitáciou finančných prostriedkov na
základe zákona 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a zákona č. 180/2013 Z. z.
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o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úpravou rozpočtu z prostriedkov
EÚ a spolufinancovaním a úpravou rozpočtu na dokrytie základných prevádzkových potrieb na rok 2013.
Celkové čerpanie tovarov a sluţieb bolo k 31. 12. 2013 v sume 260 624 151 eur, z toho rozpočtové
výdavky (zdroje 111, 11R2, 11R4, 13R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 11T1, 11T2) v sume
249 266 273 eur (100 %) a mimorozpočtové výdavky (zdroje 11R1, 13R1, 11H, 11O5, 14, 35, 37, 72) v sume
11 357 878 eur.
Oproti skutočnosti roku 2012 došlo v tejto kategórii k vyššiemu čerpaniu rozpočtových výdavkov
o 23 676 614 eur (o 10 %). Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä vyššími výdavkami za energie, za výpočtovú
a telekomunikačnú techniku, za knihy, pracovné odevy, za nákup pohonných hmôt, za servis a opravu
sluţobných dopravných prostriedkov, za údrţbu budov a ich objektov, za školenia, za špeciálne sluţby, za
stravovanie a prídel do sociálneho fondu a zároveň niţšími výdavkami za poštové sluţby, za nákup a údrţbu
komunikačnej infraštruktúry,

za údrţbu telekomunikačnej techniky a softvéru. V tejto súvislosti treba

poznamenať, ţe čerpanie výdavkov je predovšetkým ovplyvnené delimitáciou finančných prostriedkov,
realizáciou vecných úsporných opatrení, zabezpečením opráv objektov Policajného zboru, vybudovaním
a opravami objektov Kontaktných administratívnych miest občanov (KAMO) a zabezpečením nevyhnutnej beţnej
prevádzky a obligatórnych výdavkov .
Čerpanie jednotlivých poloţiek (z hľadiska rozsahu rozpočtových výdavkov) bolo nasledovné:
Najvyššou mierou (29,5 %) sa na výdavkoch podieľali výdavky poloţky 637 - sluţby. 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.
Finančné prostriedky, čerpané v sume 73 618 992 eur (99,8 %), boli pouţité najmä na:
- výdavky spojené s poskytovaním stravovania pre zamestnancov v sume 19 048 992 eur,
- výdavky spojené s obstaraním znaleckých posudkov, expertíz a štúdií 10 962 318 eur,
- úhradu poskytovaných všeobecných sluţieb 9 447 288 eur, z čoho najväčší podiel pripadá najmä na
upratovanie a čistenie 1 998 351 eur, na zmluvné sluţby vyššie nezaradené - napr. na správu a údrţbu bytového
hospodárstva, na polygrafické a vydavateľské sluţby 2 498 399 eur, na revízie a kontroly 1 271 512 eur, na
likvidáciu odpadu 632 949 eur a na tlmočnícku a prekladateľskú činnosť 729 517 eur,
- prídel do sociálneho fondu v nadväznosti na uzatvorené kolektívne zmluvy 6 037 082 eur,
- odmeny a príspevky 3 794 632 eur, a to v prevaţnej miere za príspevok na civilné odievanie zamestnancov
v sluţobnom pomere 3 765 827 eur,
- úhradu špeciálnych sluţieb 4 715 141 eur, najmä na poradenskú a konzultačnú činnosť pri riadení projektov
3 075 182 eur, na ochranu objektov 774 791 eur a na právne sluţby 100 362 eur, na kalibráciu prístrojov
403 715 eur,
- dane 3 153 800 eur (najmä daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky),
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- náhrady 4 230 179 eur, a to najmä náhrady za zdravotnú starostlivosť , náhrady externým lekárom a náhrady za
preventívne rehabilitácie a rekreácie,
- osobitné finančné prostriedky 2 173 589 eur,
- školenia, kurzy, semináre 4 376 177 eur.
V čerpaní poloţky 637 – sluţby došlo pri rozpočtových výdavkoch oproti

roku 2012

k nárastu

o 10 935 959 eur (o 17,4 %).
Výdavky na poloţke 633 - materiál boli čerpané v sume 61 234 475 eur (99,9 %) a predstavujú
z rozpočtového čerpania tovarov a sluţieb 24,6 %.
Finančné prostriedky boli pouţité najmä na :
- nákup

všeobecného

materiálu

15 068 590 eur, a to predovšetkým na nákup spotrebného materiálu

k výpočtovej technike (napr. tonery, USB kľúče, cartridge - 2 502 031 eur), tabuliek s evidenčným číslom
6 580 544 eur, kancelárskych potrieb 1 464 416 eur, chemikálii 1 031 738 eur a krmiva pre zvieratá 458 471 eur,
- pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 6 851 229 eur,
- obstaranie špeciálneho materiálu 11 261 154 eur, predovšetkým pre osobné doklady 9 284 585 eur napr.
občianske preukazy formátu EÚ a vodičské preukazy formátu EÚ, cestovné pasy s biometriou, osvedčenia
o evidencii vozidla, laminovacie obaly, laminovacie fólie, čistopisy „Povolenie na pobyt“,
- výpočtovú techniku 16 015 985 eur (napr. tablety, monitory, skenery, počítače, notebooky, čítačky kontaktných
čipových kariet, terminály),
- telekomunikačnú techniku 6 030 215 eur (napr. akumulátory, navigačné prístroje, antény, káble,
elektroinštalačný materiál, rádiostanice a príslušenstvo).
V uvedenej poloţke došlo k výraznému medziročnému nárastu výdavkov o 20 019 059 eur (o 48,6 %),
a to predovšetkým na podpoloţkách 633002 – výpočtová technika o 10 699 247 eur, 633003 – telekomunikačná
technika o 5 019 643 eur, 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o 1 710 966 eur, 633009 –
knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky o 1 167 296 eur a 633011 –
potraviny o 699 122 eur.
Pomerne vysokou mierou (16,8 %) sa na rozpočtovom čerpaní podieľali tieţ výdavky na poloţke 632 –
energie, voda a komunikácie, ktoré boli čerpané v sume 42 001 821 eur (99,4 %).
Finančné prostriedky danej poloţky boli pouţité najmä na úhradu výdavkov za:
- energie (elektrickú energiu, plyn, paru, teplo) 31 021 965 eur,
- poštovné a telekomunikačné sluţby 6 499 031 eur,
- vodné a stočné 3 089 796 eur,
- komunikačnú infraštruktúru (komunikačné okruhy a siete) 1 391 029 eur.
Niţšie medziročné čerpanie o 1 318 591 eur bolo ovplyvnené najmä niţším čerpaním výdavkov
komunikačnej infraštruktúry o 8 862 943 eur ako aj niţšími úhradami za poštovné a telekomunikačné sluţby
o 1 057 900 eur a vyššími úhradami za energie o 7 858 252 eur a vodné, stočné o 744 000 eur.
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Čerpanie na poloţke 634 - dopravné v sume 43 976 608 eur (99,9 %) predstavuje z rozpočtového
čerpania kategórie 17,6 %. Oproti roku 2012 bolo čerpanie vyššie o 3 943 280 eur, a to najmä za nákup PHM.
Finančné prostriedky boli v hodnotenom roku pouţité najmä na:
- nákup pohonných hmôt a mazív 28 856 479 eur,
- servis, opravy a údrţbu sluţobných vozidiel 12 706 616 eur, z toho realizované vo vlastných opravovniach
v sume 8 705 184 eur.
- úhradu zmluvného a havarijného poistenia v sume 1 736 158 eur.
Poloţka 635 – rutinná a štandardná údrţba sa na rozpočtovom plnení kategórie podieľala 7,9 % a jej
čerpanie dosiahlo 19 696 228 eur (99,9 %).
Finančné prostriedky boli pouţité najmä na údrţbu a opravy:
- budov, objektov alebo ich častí v sume 10 982 849 eur (napr. opravy potrubí, strešných krytín, vodovodov,
schodísk, okien, výmenníkov tepla, servis výťahov, osvetlenia, stavebné práce a maľby,...),
- softvéru 3 822 460 eur,
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 831 915 eur, z toho najmä na údrţbu techniky na výrobu
osobných dokladov 1 148 954 eur a údrţbu špeciálnych strojov, napr. laboratórnej a kriminalistickej techniky
672 895 eur,
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 965 738 eur, z toho najmä technické a technologické
vybavenie budov 825 417 eur a servis a údrţby kopírovacích strojov a kancelárskej techniky 780 926 eur,
- telekomunikačnej techniky 693 698 eur,
- výpočtovej techniky 239 592 eur.
V uvedenej poloţke došlo k výraznému medziročnému poklesu rozpočtových výdavkov o 10 695 626 eur
(o 35,2%) , ktorý bol ovplyvnený najmä niţšími úhradami za údrţbu telekomunikačnej techniky o 10 092 539 eur,
softvéru o 4 887 008 eur, komunikačnej infraštruktúry 3 253 312 eur, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení
a techniky 1 061 458 eur a vyššími úhradami za údrţbu a opravy budov, objektov a ich častí 8 037 069 eur)
a prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 645 318 eur.
Na poloţke 636 – nájomné za nájom bolo vyčerpaných 4 993 806 eur (99,9 %), čo je z rozpočtových
výdavkov kategórie 2,0 %. Oproti roku 2012 bolo čerpanie vyššie o 209 454 eur, pričom finančné prostriedky
boli pouţité najmä na úhradu nájomného za

prenajaté budovy a objekty alebo ich časti v sume

4 900 327 eur (napr. nájom kancelárskych priestorov a parkovacích miest, nájom bytov, prenájom
technologických priestorov pre umiestnenie, prevádzkovanie a dohladovanie IT technológií).
Najniţší

podiel výdavkov

danej kategórie (1,5 %) pripadá na cestovné náhrady (poloţka 631 –

cestovné náhrady) v sume 3 744 343 eur. Oproti roku 2012 boli tieto výdavky vyššie o 583 157 eur. V rámci
uvedenej poloţky boli prostriedky vynaloţené najmä na domáce sluţobné cesty 1 969 720 eur a zahraničné
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sluţobné cesty 1 679 352 eur. Najvyšší podiel z uvedenej poloţky pripadá na financovanie zahraničných
misií a pridelencov a aktivity úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
640 - Beţné transfery
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol v sume 64 695 089 eur a v priebehu roka 2013 bol upravený
na sumu 846 454 918 eur.
Táto skutočnosť bola ovplyvnená predovšetkým delimitáciou finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR a
MO SR v rámci prvej etapy programu ESO v sume 765 867 968 eur a delimitáciou finančných prostriedkov
v rámci druhej etapy programu ESO v sume 509 543 eur. Presunom finančných prostriedkov z kapitoly
Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení a zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov škôl a školských
zariadení a vybraných zamestnancov verejných vysokých škôl v sume 26 160 387 eur. Povoleným prekročením
finančných prostriedkov v zmysle § 8 zákona 523/2004 Z. z. na spolufinancovanie aktivít z Európskeho fondu pre
utečencov, Európskeho fondu pre návrat, Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a
Fondu pre vonkajšie hranice v celkovej sume 419 682 eur. Presunom finančných prostriedkov do kapitálových
výdavkov (úhrady splátky za vykonané práce hydraulického vyregulovania a termostatizácie objektov základnej
školy a zabezpečenie plynofikácie základnej školy a spolufinancovanie výstavby telocvične základnej a materskej
školy) v sume 73 446 eur. Presunom finančných prostriedkov na prvku 06V0D01 – Sociálne zabezpečenie
v sume 7 418 000 eur (v súvislosti s novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s účinnosťou
od 01. 05. 2013).
Pôvodne rozpočtovaná suma 35 698 500 eur na podpoloţke 642008 – príspevok na osobitný účet bola
zníţená o 23 454 000 eur v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viazané finančné prostriedky boli pouţité v rámci programovej
štruktúry ministerstva najmä na nákup hasičskej techniky, zabezpečenie opráv motorových vozidiel PZ,
rekondičné pobyty, úhradu znaleckých posudkov a na úhradu miezd.
V hodnotenom období sa čerpali beţné transfery v celkovej sume 848 320 604 eur z toho rozpočtové
846 387 185 eur a mimorozpočtové 1 933 419 eur.
V uvedenej kategórii boli podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
v znení neskorších predpisov čerpané dotácie v celkovej sume 5 194 276 eur, z toho poskytnuté dotácie najmä
občianskemu zdruţeniu, nadácii a neinvestičnému fondu v sume 4 915 519 eur, obciam v sume 210 353 eur,
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné sluţby v sume 29 000 eur a cirkvi, náboţenskej
spoločnosti a cirkevnej charite v sume 39 404 eur.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie boli beţné transfery čerpané predovšetkým na poloţke
641 – Transfery v rámci verejnej správy v sume 691 641 587 eur najmä na poloţke 641013 – Obci na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 678 030 206 eur. Na podpoloţke 641001 – príspevkovej
organizácii boli čerpané beţné transfery v sume 4 573 294 eur, z toho transfer poskytnutý stredným odborným
školám na zabezpečenie vzdelávania prevádzku škôl v sume 3 988 710 eur, príspevkovej organizácií Centrum
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polygrafických sluţieb v sume 261 823 eur na zabezpečenie tlačovín pre potreby polície, okresných úradov, ako
aj pre organizačné zloţky ministerstva. Na poloţke 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám bolo v sledovanom období vyčerpaných 154 051 580 eur z toho najmä pre cirkevné školy v sume
67 423 222 eur a súkromné školy v sume 55 012 605 eur a na zabezpečenie vyplatenia odstupného,
odchodného, nemocenských dávok a štipendií v celkovej sume 10 913 728 eur.
Z poloţky 644 – transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným
vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR bol pre Centrum účelových zariadení
poskytnutý transfer v sume 462 830 eur.
V rámci transferov do zahraničia boli medzinárodným organizáciám (podpoloţka 649003) poskytnuté
príspevky v celkovej sume 335 749 eur (INTERPOL, IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu a ICMPD –
Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky).
700 - Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 bol schválený v sume 44 541 984 eur čo je o 1 471 984 eur
viac ako v roku 2012 a na základe vykonaných rozpočtových opatrení upravený na 159 583 234 eur.
V rámci rozpočtových opatrení MF SR boli uvoľnené najmä nepouţité finančné prostriedky kapitoly
z rokov 2011 (kód zdroja 131B) v sume 12 149 866 eur a 2012 (kód zdroja 131C) v sume 2 589 752 eur.
Rozpočet

sa zvýšil aj o prostriedky EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (11S1) v sume

51 752 356 eur, prostriedky na jeho spolufinancovanie zo ŠR (11S2) v sume 9 099 482 eur a ďalšie prostriedky
Európskeho fondu regionálneho rozvoja - pro rata 11S3 v sume 7 513 397 eur, prostriedky na spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu na Riadenie migrácie, ochranu hraníc (13R2) v sume 198 174 eur, prostriedky Európskej
únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja presunuté z predchádzajúceho roku (13S1) v sume
1 265 495 eur, prostriedky na jeho spolufinancovanie zo ŠR (13S2) v sume 223 323 eur a ďalšie prostriedky
Európskeho fondu regionálneho rozvoja - pro rata (13S3) v sume 191 563 eur. V kóde zdroja 111 bol rozpočet
zvýšený o sumu 29 894 607 eur a iné spolufinancovanie zo ŠR (11R4) v sume 163 235 eur.
K 31. 12. 2013 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej sume 165 922 324 eur (103,9 %)
(o 51 043 803 eur viac ako v roku 2012), z toho rozpočtové v sume 159 479 408 eur (99,9 %) a mimorozpočtové
v sume 6 442 915 eur (100,0 %). Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových
aktív tvorilo 90,8 % a v kategórii 720 – kapitálové transfery 9,2 %.
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710 – Obstaranie kapitálových aktív
Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 151 163 770 eur, z toho rozpočtové 144 860 544 eur (100 %)
a mimorozpočtové zdroje v sume 6 302 826 eur. Na čerpaní rozpočtových výdavkov sa podieľali jednotlivé
poloţky ekonomickej klasifikácie výdavkov nasledovne:
o poloţka 711 - na nákup pozemkov a nehmotných aktív boli pouţité finančné prostriedky v sume
55 270 175 eur (100 %) v členení:
-

výkup pozemkov sa realizoval v sume 6 507 eur, z toho v sume 6 148 eur bol zakúpený pozemok na

Partizánskej ceste v Banskej Bystrici pred budovou, v ktorej sídli útvar centrálnej evidencie obyvateľstva.
- zo sumy 54 278 538 eur, za nákup softvéru sa suma 48 963 219 eur vynaloţila v súvislosti s financovaním
projektov medzinárodného Operačného programu informatizácie spoločnosti, realizoval sa nákup softvéru
v členení 75,3 % z prostriedkov EÚ v sume 36 874 200 eur, 13,3 % spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu
v sume 6 507 212 eur a 11,4 % v sume 5 581 807 eur tvorili ostatné výdavky – pro rata. Realizovali sa
nasledovné projekty: Elektronické sluţby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti a majetku
32 920 959 eur, Upgrade informačných systémov na elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel v sume
8 211 640 eur, Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel 2 časť v sume 2 060 320 eur, Register adries
v sume 1 863 494 eur, Implementácia elektronickej identifikačnej karty v sume 1 707 840 eur, Informačný
systém Centrálnej ohlasovne v sume 1 503 360 eur a Centrálny informačný systém matrík v sume 695 606 eur.
Ďalej v rámci informačnej a telekomunikačnej centrálnej podpory činnosti PZ sa zabezpečoval nákup softvéru
v sume 5 313 624 eur pre projekty: Integrovaný informačný systém v sume 1 905 300 eur, Policajné informačné
systémy v sume 1 833 866 eur, Modernizácia komunikačnej infraštruktúry v sume 600 000 eur, v rámci ochrany
štátnej hranice sa realizoval nákup pre Schengenský informačný systém druhej generácie v sume 330 446 eur
a pre Kriminalisticko-expertízny ústav Prezídia Policajného zboru sa pracovalo na vývoji štatistického modelu
a upgrade systému AFIS a CODIS v sume 66 000 eur. Technické zabezpečenie štátnej hranice sa hradilo
z finančných prostriedkov presunutých z roku 2012 (578 012 eur). Zostatok finančných prostriedkov v sume
1 695 eur bol pouţitý v rámci zabezpečenia miestnej štátnej správy v regionálnom školstve pre Špeciálnu
základná škola Bottová ul. v Rimavskej Sobote.
- nákup licencií sa realizoval v sume 985 130 eur, z toho v rámci Elektronických sluţieb národnej evidencie
vozidiel sa vynaloţila na Upgrade informačných systémov evidencie vozidiel suma 867 687 eur, ďalej na
zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve pre Špeciálnu základnú školu
v

Rimavskej Sobote suma 19 181 eur a zostatok v sume 14 928 eur sa

Bottová ul.

realizoval v rámci informačnej

a telekomunikačnej centrálnej podpory činnosti PZ na zakúpenie licencií pre projekt Policajné informačné
systémy. V oblasti vysokoškolského vzdelávania Akadémia PZ zabezpečovala projekt Centrum exelentnosti
v sume 83 333 eur.
o poloţka 712 – na nákup budov, objektov alebo ich častí z celkovej sumy 94 642 eur (100 %) boli čerpané
finančné prostriedky najmä na investičnej akcii Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu bytu v Bratislave v sume
21 641 eur a Odbor školstva v Prešove odkúpil budovu z dôvodu vypovedania nájmu v sume 73 000 eur.
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o poloţka 713 - na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli čerpané finančné prostriedky
v sume 50 262 627 eur (100 %) v nasledovnom členení:
- nákup interiérového vybavenia v sume 34 514 eur. Zakúpené boli kancelárske kontajnery pre Prezídium PZ
v sume 15 792 eur, nábytok v sume 12 016 eur pre objekt HS Veľký Krtíš v sume 7 320 eur a objekt HS Kúty
v sume 4 696 eur a pre Špeciálnu základnú školu Bottová ul. v Rimavskej Sobote v sume 6 705,60 eur,
-

nákup výpočtovej techniky

medzinárodného

v celkovej sume 30 101 526 eur. V súvislosti s financovaním projektov

Operačného programu informatizácie spoločnosti sa realizoval nákup hardveru v sume

17 386 863 eur v členení 75,3 % z prostriedkov EÚ v sume 13 094 047 eur, 13,3 % spolufinancovaním zo
štátneho rozpočtu v sume 2 310 714 eur a 11,4 % tvorili ostatné výdavky – pro rata v sume 1 982 102 eur.
Realizované boli projekty: Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel v sume 6 408 660 eur, Centrálny
informačný systém matrík v sume 4 234 958 eur, Upgrade informačných systémov evidencie vozidiel v sume
4 209 860 eur, Elektronické sluţby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti a majetku v sume
2 377 002 eur a Register adries v sume 156 384 eur. V rámci informačnej a telekomunikačnej centrálnej podpory
činnosti PZ sa hardver zakúpil pre projekty Integrovaný informačný systém v sume 11 193 732 eur
a Modernizácia komunikačnej infraštruktúry v sume 747 697 eur, pre ochranu štátnej hranice boli zakúpené disky
pre uchovanie logov v sume 738 240 eur, pre regionálne školstvo bol hardver zakúpený pre ŠZŠ Bottová ul.
v Rimavskej Sobote v sume 31 387 eur. Zostatok finančných prostriedkov v sume 3 607 eur bol pouţitý pre
rozpočtovou organizáciou Horská záchranná sluţba na nákup aplikačného a sieťového servera – záloţný zdroj,
- na nákup telekomunikačnej techniky v sume 3 583 843 eur. Najvyššia čiastka sa pouţila na ochranu štátnej
hranice v sume 1 231 569 eur a to na technické zabezpečenie štátnej hranice v sume 355 890 eur a na nákup
perimetrického kábla v sume 875 679 eur, ďalej v rámci informačnej a telekomunikačnej podpory v sume
1 128 642 eur na rádiobarieru v sume 1 087 920 eur a na projekt Policajné informačné systémy v sume
40 722 eur. Hasičský a záchranný zbor zakúpil telekomunikačnú technológiu v sume 424 021 eur napr.: pre
nadstavbu HS v Piešťanoch v sume

77 048 eur a pre HS Kúty v sume 13 042 eur v pôsobnosti KR HaZZ

Trnava a v pôsobnosti KR HaZZ Ţilina hradil projekt Cezhraničnej spolupráce SR a ČR v sume 333 930 eur.
Telekomunikačná technológia bola zakúpená i pre ďalšiu prevádzku a rozvoj digitálnej rádiokomunikačnej siete
štátnej správy SITNO v sume 422 711 eur a pre projekt Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel 2. časť
v sume 369 600 eur. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava zakúpila interaktívne
tabule s príslušenstvom v sume 7 300 eur,
- na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 1 682 655 eur. Realizoval
sa najmä nákup prevádzkových strojov pre Hasičské a záchranné zbory v sume 86 533 eur v pôsobnosti
KR HaZZ Trenčín v sume 18 792 eur a v pôsobnosti KR HaZZ Prešov v sume 48 244 eur pre HS Stará Ľubovňa
v sume 41 904 eur, HS Medzilaborce v sume 1 620 eur, HS Stropkov v sume 1 543 eur a HS Levoča v sume
3 177 eur, v pôsobnosti KR HaZZ Banská Bystrica pre HS Veľký Krtíš v sume 12 600 eur v pôsobnosti KR HaZZ
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Nitra pre HS Topoľčany v sume 2 772 eur a HS Šurany v sume 4 125 eur. V rámci programu logistickej podpory
boli zakúpené kopírovacie stroje v sume 365 760 eur, ďalšie prostriedky sa čerpali na zabezpečenie výkonu
expertíznych činností pre trestné konanie v sume 1 191 095 eur, pre centrum exelentnosti bezpečného výskumu
v sume 1 027 860 eur, na zlepšenie spolupráce a výmeny informácií DNA forénznych laboratórií v krajinách V4.
Akadémia PZ zakúpila zariadenie do kuchyne v sume 20 520 eur a odbory školstva nakúpili prevádzkové stroje
v sume 14 803 eur napr.: elektrickú trojúrovňovú pec, plynový varný kotol, veľkokapacitnú práčku, plynový kotol,
- na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo pouţitých 6 365 192 eur, pričom
najvyššie čerpanie bolo realizované za projekt Policajné informačné systémy v sume 3 969 734 eur a pre Boj
proti organizovanému zločinu v sume 1 387 199 eur, na nákup spravodajskej techniky v sume 1 319 045 eur, pre
úrad kriminálnej polície na nákup kamerového systému v rámci plnenia Koncepcie diváckeho násilia v sume
37 854 eur a za nákup zariadení APOLO pre obranno-technické prehliadky pre Úrad ochrany ústavných činiteľov
a diplomatických misií MV SR v sume 30 300 eur. Okrem toho sa zakúpili

odborom ochrany objektov

Prezídia PZ monitorovacie systémy, bezpečnostné servery a obstarávala sa ďalšia technika na zabezpečenie
objektov v sume 249 923 eur,
- na nákup komunikačnej infraštruktúry bolo pouţitých 8 494 897 eur, a to najmä pre potreby Integrovaného
informačného systému v sume

7 172 445 eur a na modernizáciu komunikačných

infraštruktúr nových

informačných systémov v sume 1 317 030 eur.
o poloţka 714 - na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov boli pouţité finančné prostriedky v sume
29 604 607 eur, v členení:
-

na nákup osobných automobilov v sume 20 951 984 eur. Zakúpili sa pre výkon policajnej sluţby a útvarov

ministerstva najmä osobné automobily a to: typu Volkswagen 350 ks v sume 6 325 120 eur, Peugeot 350 ks
v sume 3 586 421 eur, Kia 400 ks v sume 5 571 996 eur a Hyundai 410 ks v sume 5 316 910 eur (najmä zo
zdroja 111 v sume 17 673 568 eur a z finančných prostriedkov presunutých z predchádzajúcich 2 rokov v sume
3 126 859 eur). Ďalej boli zakúpené napr. v sume 35 400 eur vozidlo na monitorovanie, výstraţné zariadenie pre
pyrotechnikov v sume 1 854 eur, výstraţné zariadenia pre Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických
misií a pre odbor materiálno-technického zabezpečenia v sume 13 346 eur, zakúpené bolo cestné vozidlo
Nissan Altima 2,5 SV s určením pre pridelenca vyslaného na výkon štátnej sluţby na Zastupiteľskom úrade SR
vo Washingtone v sume 17 224 eur, vozidlo pre UHCP v sume 20 487 eur.
-

na nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek sa pouţilo 490 996 eur. V rámci cezhraničnej spolupráce

SR – Rakúsko bolo zakúpené sluţobné plavidlo TARGA 35 s výbavou pre KR HaZZ v Bratislave v sume
336 840 eur a pre HaZZ bolo nakúpených 10 ks univerzálnych záchranných člnov UZC 440 „RAFT“ v sume
134 416 eur a 10 ks prívesov na prepravu člna v sume 19 740 eur .
- na nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov , traktorov bolo
pouţitých 81 388 eur, na technické zabezpečenie štátnej hranice v sume 64 374 eur a na nákup prívesných
vozíkov v sume 17 014 eur.
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- na nákup špeciálnych automobilov sa pouţilo 8 080 239 eur. Prezídium HaZZ realizovalo rekonštrukciu
28 kusov vozidiel automobilových striekačiek typu CAS 32 T815 a 8 ks CAS 32 T148 v sume 5 522 742 eur
a zakúpilo 4 automobilové rebríky METZ L 39 na podvozku Mercedes- Benz Atego v sume 2 557 497 eur.
o na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie (poloţka
716 – prípravná a projektová dokumentácia a 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia) boli
čerpané výdavky v sume 5 558 280 eur, z toho na
- prípravnú a projektovú dokumentáciu 169 960 eur
- realizáciu nových stavieb 261 891 eur
- rekonštrukcie a modernizácie 4 179 080 eur
- prístavby, nadstavby a stavebné úpravy 947 349 eur.
Z hľadiska rozsahu vynaloţených výdavkov sa budovali najmä objekty hasičskej a záchrannej sluţby, na
ktorých sa čerpali prostriedky v sume 3 868 814 eur, v členení: prípravná a projektová dokumentácia v sume
27 162 eur, realizácia nových stavieb v sume 176 287 eur, rekonštrukcia a modernizácia v sume 3 010 812 eur
a prístavby a nadstavby v sume 654 553 eur.
Z hľadiska vecnosti vynaloţených výdavkov sa budovali najmä hasičské stanice v pôsobnosti napr.:
KR HaZZ Trnava – nadstavba HS Piešťany v sume 664 948 eur, HS Kúty v sume 256 405 eur, KR HaZZ Nitra HS Nitra v sume 304 641 eur, KR HaZZ Ţilina - HS Námestovo v sume 144 810 eur, KR HaZZ Banská
Bystrica - HS Nová Baňa v sume 73 814 eur,

KR HaZZ Prešov - HS Holčíkovce v sume 370 891 eur,

HS Stará Ľubovňa v sume 487 505 eur, HS Keţmarok v sume 424 634 eur, HS Stropkov v sume 184 521 eur.
Ďalej krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici budovalo na Partizánskej ul. kotolňu v sume 23 654 eur,
v Revúcej prípojku NN v sume 45 961 eur, rekonštruovala

a modernizovala sa administratívna budova

v Humennom v sume 52 059 eur, v Slovenskej Ľupči sa rekonštruovalo zariadenie vodárne v sume
34 302 eur. Ďalej z hľadiska vecnosti sa budovali základné a stredné školy poskytujúce vzdelávanie so
špeciálnou starostlivosťou v sume 874 609 eur napr.: Osobitné školy v Košiciach zatepľovali fasádu Gymnázia
Parku mládeţe v sume 100 000 eur, v Prešove rekonštruovali spojovacie chodby špeciálnej základnej školy
v sume 100 000 eur, v Nitre rekonštruovali kotolne internátu a plynofikovali kotolňu v Novej Vsi nad Ţitavou.
Z ostatných rozpočtových organizácií napr.: Akadémia PZ rekonštruovala regulačnú stanicu plynu v sume
41 288 eur.
o poloţka 718 – rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení bolo pouţitých

2 460 943 eur, v rámci

programu podpory rozvoja inteligentných systémov najmä na modernizáciu vyrozumievacieho a varovacieho
systému v sume 2 394 957 eur.
o poloţka 719 – ostatné kapitálové výdavky sa čerpali v sume 1 609 270 eur a boli pouţité najmä :
- na osobitné finančné prostriedky v sume 1 607 270 eur
- na nákup zvierat základného stáda v sume 2 000 eur pre odbor kynológie a hypológie.
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720 Kapitálové transfery
Celkové čerpanie bolo v sume 14 758 953 eur, rozpočtové finančné prostriedky v sume 14 618 864 eur
a mimorozpočtové zdroje v sume 140 089 eur. V schválenom rozpočte boli pre rok 2013 vyčlenené finančné
prostriedky v sume 165 969 eur s určením pre Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Rozpočtovými
opatreniami v priebehu roka bol celkový rozpočet upravený na sumu 14 716 458 eur, z ktorej bolo k 31. 12. 2013
vyčerpaných 14 618 864 eur (99,3 %). Prevaţná časť týchto prostriedkov v sume 6 449 802 eur bola pouţitá
v rámci podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich
prevádzky ako transfer obci pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti odborov školstva okresných
úradov v sídle krajov akcia stavby KŠÚ. V rámci transferov príspevkovým organizáciám kapitoly boli poskytnuté
prostriedky pre Kúpeľno-liečebný ústav Arco v sume 600 000 eur, pre Kúpeľno-rehabilitačný ústav Bystrá
v sume 600 000 eur, pre Kúpeľno-liečebný ústav Druţba v sume 100 000 eur a pre Centrum účelových zariadení
- pre stredisko Signál Piešťany v sume 1 768 000 eur. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté napr.: na
zdruţené investície pre mesto Košice v sume 2 000 000 eur, na financovanie prevencie kriminality v sume
1 821 824 eur obciam a vyšším územným celkom.
V uvedenej kategórii boli podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
v znení neskorších predpisov čerpané dotácie v sume 1 260 629 eur.

VÝDAVKY V RÁMCI ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
Dôraz pri uskutočňovaní zahraničných aktivít Ministerstva v roku 2013 bol kladený na úlohy a záväzky
vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Odborníci ministerstva sa zúčastňovali zasadnutí
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
usporadúvané 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 nemalej miere boli realizované zahraničné sluţobné cesty za účelom stretnutí národných spravodajcov alebo
ekvivalentného mechanizmu pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi k implementácii smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/36/EÚ, organizovaných Európskou komisiou ohľadom interpretácie ustanovení
predmetnej zmluvy ako aj za účelom neformálneho stretávania sa kontaktných osôb pre oblasť boja
obchodovania s ľuďmi, výmenu skúseností v zbere údajov, prípravy jednotného zberu údajov, porovnateľnosti
štatistík a vyuţitia štatistík, ich aktualizácie a podobne.
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Prezídium Policajného zboru
Charakter zahraničných ciest PPZ ovplyvnili taktieţ záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ formou účasti
policajných expertov na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ: Zmluvne zakotvená účasť slovenských
policajných expertov na pracovných skupinách Rady EÚ a EK z hľadiska centrálnej policajnej spolupráce sa
týkala rokovaní v rámci Koordinačného výboru v oblasti policajnej a justičnej spolupráce (CATS), Stáleho výboru
pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI). V rámci odborných pracovných skupín tak
z úrovne Rady EÚ, ako aj EK bola zabezpečovaná účasť v pracovnej skupine pre policajnú spoluprácu (Law
Enforcement Working Party), pracovnej skupine SIS/Sirene, zasadnutí riaditeľov národných ústrední Europolu
(HENU), Správnej rady Europolu, v Horizontálnej pracovnej skupine Rady EÚ pre drogy (HDG), v pracovnej
skupine pre terorizmus (WGT), vo výbore EK pre vodičské preukazy, na rokovaniach Rady organizácie pre
spoluprácu dopravných polícií (Tispol), na pracovnej skupine na výmenu informácií a ochranu osobných údajov
(DAPIX), v pracovných skupinách Európskej siete ţelezničných polícií (RAIPOL), v projekte zásahových
pohotovostných jednotiek členských krajín EÚ (ATLAS),

na aktivitách Agentúry pre riadenie operačnej

spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX).
Medzinárodná spolupráca na úseku expertíznych činností bola v uplynulom roku realizovaná v rámci
zasadnutí Európskej siete expertíznych ústavov (ENFSI) a pracovných skupín zameraných na plnenie ustanovení
Prümskej zmluvy – v tomto prípade sa zasadnutí zúčastňovali zástupcovia expertízneho ústavu i odboru
dokladov a evidencií.
Bilaterálna policajná spolupráca bola z úrovne vedenia PZ intenzívna vo vzťahu k prihraničným krajinám
hlavne s Maďarskom a Českou republikou, ďalej vo vzťahu k USA, SRN, Chorvátsku, Tunisu. Okrem stretnutí na
úrovni vedenia PZ boli aj v roku 2013 pravidelne organizované expertné stretnutia na úrovni beţného výkonu
policajných sluţieb s prihraničnými krajinami.
Aj v roku 2013 pokračovala spolupráca s bavorskou políciou formou aktivít Nadácie Hannsa Seidla.
Realizoval sa projekt vyslania našich policajtov do spoločných slovensko-chorvátskych hliadok v letnej turistickej
sezóne 2013 vo vybraných turistických lokalitách Chorvátska, ako aj projekt vyslania policajných špecialistov do
Belgického kráľovstva.
V neposlednom rade čerpanie finančných prostriedkov ovplyvnila účasť na procesných úkonoch
súvisiacich s odhaľovaním trestných činov.
Vynakladanie finančných prostriedkov na prijatia delegácií zo zahraničia ovplyvnili predovšetkým prijatia z úrovne
prezidenta Policajného zboru – bilaterálna policajná spolupráca s Poľskou republikou, bilaterálne strategické
a evaluačné rokovanie s Rakúskou republikou, Medzinárodné cvičenie ţelezničných polícií RAILEX pod záštitou
RAIPOL-u. Bolo realizované IV. kolo hodnotení GRECO. Ďalej bolo realizované mimoriadne prijatie, pracovné
stretnutie 1. viceprezidenta PZ s riaditeľom Spolkového kriminálneho úradu MV RR. V priebehu roka 2013 boli
uskutočnené pracovné stretnutia prezidenta PZ s delegáciou prezidenta Polície Českej republiky, pracovné
stretnutie prezidenta PZ so slovinským šéfom polície, pracovné stretnutie prezidenta PZ s delegáciou Ľudového
ozbrojeného policajného zboru Čínskej ľudovej republiky. Čerpanie finančných prostriedkov ovplyvnili aj expertné
stretnutia KEÚ - TRIÁDA - pracovné stretnutie expertov odvetvia chémie, v oblasti aplikovanej psychofyziológie,
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odvetvia mechanoskopie, vyuţitie elektrónovej mikroskopie vo forenznej činnosti. V rámci prijatí zahraničných
delegácií sa uskutočnil Deň polície v Košiciach.
V poslednom štvrťroku roku 2013 boli uskutočnené prijatia pri príleţitosti 20. výročia vzniku NÚS
Bratislava, prijatie Generálneho tajomníka Interpolu Ronalda K. Noble, bilaterálne stretnutie prezidenta PZ so
zástupcom Europolu k otázkam spolupráce PZ SR s centrálou Europolu v Haagu a seminár Europol Roadshow.
V rámci prijatí boli významné aktivity resp. medzinárodná policajná spolupráca k problematike
extrémizmu a diváckeho násilia, na úseku automobilovej kriminality, počítačovej kriminality. Uskutočnilo sa
prijatie delegácie z Europolu (Haag) a Českej republiky na inštruktáţno-metodickom zamestnaní k porušovaniu
práv duševného vlastníctva. Ďalej bola realizovaná prezentácia výkonu cezhraničného sledovania v slovenskej
republike a vzájomná výmena skúseností v oblasti pouţívania GPS pri cezhraničnom sledovaní. Uskutočnila sa
záverečná konferencia projektu "Spoločne proti teroristickým hrozbám CBRN materiálov ".
Okrem uvedených boli uskutočnené aj nasledujúce významné aktivity. Prvá sa týkala medzinárodného
projektu EACT, ktorý bol tematicky zameraný na oblasti vyšetrovania trestných činov korupcie, prevenciu
korupcie a medzinárodnú spoluprácu v boji s trestnou činnosťou korupcie s realizáciou v období rokov 20112013. Účastníkmi projektu boli experti zaoberajúci sa represiou i prevenciou korupcie z členských krajín EÚ
a Západného Balkánu. Daný projekt sa uskutočnil v mesiaci január, apríl a jún 2013. Druhé prijatie zahraničnej
delegácie - Regionálny meeting /workshop pre susediace partnerské finančné spravodajské jednotky ČR,
Maďarska, Rakúska, Poľska a SR s hlavnou témou rokovania: "Páchanie trestných činov“.
Prezídium Hasičského a Záchranného zboru
V roku 2013 sa uskutočnilo v rámci Prezídia Hasičského a záchranného zboru 34

zahraničných

sluţobných ciest a 5 prijatí delegácií zo zahraničia.
V máji sa uskutočnilo v Českej republike v Brne stretnutie predstaviteľov zodpovedných za poţiarnu
ochranu spojenú s prehliadkou krajského operačného strediska HZS v Brne a účasti na slávnostnom sľube
nových príslušníkov HZS ČR. Následne sa v dňoch 22. – 23. 5. 2013 zúčastnili na konferencii Pyromeeting 2013
na tému „Poţiarna ochrana historických pamiatok“. Stretnutie, ktoré bolo spojené s prezentáciou národného
hasičského a záchranného systému a rokovaním o aktuálnej spolupráci sa konalo aj s hlavnými predstaviteľmi
štátnej hasičskej sluţby Poľskej republiky a to v júni v Krynici. V dňoch 7. – 13. 6. 2013 participovali v
holandskom Woensdrechte na prezentácii praktickej ukáţky činnosti „Poţiarnych trenaţérov“ v priestoroch
vzdušnej základne a v dňoch 16. – 19. 7. 2013 prezentovali Slovensko vo Francúzsku, v Mulhousene na
zhromaţdení delegátov Medzinárodnej asociácie hasičských a záchranných sluţieb CTIF. Nadviazanie
bilaterálnej spolupráce hasičských a záchranných zborov so Srbskom sa uskutočnilo v novembri v Novom sade.
V rámci nej došlo aj k výmene skúseností v oblasti akými sú hasenie poţiarov, spolupráca medzi štátnym
hasičským zborom, dobrovoľnými hasičmi a taktieţ fungovanie IZS.
Prezídium hasičského a záchranného zboru prijalo zahraničné delegácie za účelom vzájomnej výmeny
skúseností, preukázaní pripravenosti hasičov – záchranárov pri plnení úloh povodňovej záchrannej sluţby,
cezhraničnej spolupráce (delegácie z Maďarska, Poľska, Českej republiky).
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Aktivity sekcie verejnej správy na úseku správy štátnych hraníc boli v roku 2013 orientované na plnenie
úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach. Realizované boli
zahraničné cesty resp. prijatia v súvislosti s rokovaním slovensko-českej, slovensko-maďarskej, slovenskorakúskej a slovensko-ukrajinskej hraničnej komisie, ďalej v súvislosti s pracovnými stretnutiami slovenskočeských, slovensko-maďarských a slovensko-rakúskych technických expertov. V súvislosti so zmenou charakteru
slovensko-českej štátnej hranice na nepohyblivý prebehlo trojstranné slovensko-česko-rakúske rokovanie
o návrhu zmluvy medzi SR, ČR a RR o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava.
Na úseku vojnových hrobov sa zrealizovalo v roku 2013 celkovo 5 zahraničných pracovných ciest
a 2 prijatia zahraničných delegácií, a to najmä v súvislosti s rokovaním medzivládnych komisií pre starostlivosť
o vojnové hroby. V rámci zahraničných pracovných ciest sa uskutočnilo slávnostné odhalenie vojnového
pamätníka a hromadného hrobu padlým Slovenského vojska v Apšeronsku (Ruská federácia) a odhalenie busty
gen. M. R. Štefánika v Roverete (Talianska republika).
Aktivity sekcie verejnej správy na úseku archívov a registratúr boli v roku 2013 orientované na plnenie
úloh vyplývajúcich SR z členstva v EÚ. Pozitívne sa hodnotí účasť na rokovaniach zástupcov riadiacich orgánov
archívnictva (EBNA, EAG – Dublin, Vilnius), kde sa opäť 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. Do tejto skupiny aktivít patrí aj účasť na workshope k riešeniu prioritného opatrenia na úseku
predchádzania a riešenia dôsledkov mimoriadnych udalostí na ochranu archívnych dokumentov (ČR).
Rovnako pozitívne treba hodnotiť zapojenie do medzinárodných projektov, ako sú európsky projekt (APEx
– Archives Portal Europe network of eXcelence), projekty v rámci konzorcia ICARUS (projekt ENArC), bilaterálne
cezhraničné projekty (SR – ČR, projekt História spája; SR – Rakúsko, projekt „Pamäť bez hraníc – CrArC).
Zapojenie sa do predmetných projektov poskytuje moţnosť získania nových poznatkov pri digitalizácii archívnych
súborov, ich príprave na zverejňovanie na špecializovaných portáloch a priestor na prezentáciu informačného
bohatstva štátnych archívov v širšom archívnom medzinárodnom kontexte.
Obsahom ďalších aktivít bolo systematické doplňovanie archívneho dedičstva SR formou výskumu
archívnych dokumentov k dejinám Slovenska v zahraničných archívoch, jeho ochrana, zvyšovanie odbornej
a jazykovej prípravy zamestnancov štátnych archívov. Dôleţitým systémovým prvkom je aj kontinuita spolupráce
s riadiacim orgánom archívnictva v Českej republike.
Zahraničné aktivity na úseku verejnej správy boli v oblasti multilaterálnych vzťahov orientované na prácu
v medzinárodných organizáciách (Rada Európy, EÚ, OECD). Zahraničné pracovné cesty boli orientované na
výmenu skúseností na tému modernizácie verejnej správy na miestnej úrovni a aktuálne otázky týkajúce sa
modelu obecnej samosprávy, princípy jej fungovania a kroky uskutočnené 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“. Taktieţ bol zorganizovaný seminár pre
zamestnancov

Bavorského štátneho ministerstva vnútra v oblastiach verejnej správy. Aktivity v rámci
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cezhraničnej spolupráce boli vykonávané prostredníctvom medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu.
Komisie sa zaoberali predovšetkým témami týkajúcimi sa rozvoja cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, situácie v
cezhraničnej verejnej doprave, aktuálnymi otázkami cezhraničnej spolupráce v oblasti zamestnávania, zdravotnej
starostlivosti, operačných programov cezhraničnej spolupráce a prípravou na programové obdobie 2014-2020.
Slovenská republika má uzatvorené bilaterálne dohody o cezhraničnej spolupráci so susediacimi
krajinami. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zodpovedá podľa príslušných uznesení vlády SR za
zabezpečenie ich vykonávania prostredníctvom medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu. Medzivládne
komisie vykonávajú svoju činnosť v súlade s medzinárodnými dohodami, štatútmi a vnútorným zákonodarstvom
zúčastnených strán. Úlohou komisií je vytyčovať všeobecné smery a vytvárať základné predpoklady rozvoja
cezhraničnej spolupráce, predkladať kompetentným orgánom oboch štátov návrhy v tejto oblasti, vypracúvať
spoločné pracovné programy, zamerané na rozvoj spolupráce medzi kompetentnými orgánmi. Komisie zároveň
vytvárajú platformu pre všetkých aktérov cezhraničnej spolupráce na výmenu skúseností a príkladov dobrej
praxe, umoţňujú identifikovať prekáţky brániace rozvoju cezhraničnej spolupráce a vo forme adresovania
konkrétnych odporúčaní príslušným orgánom prispievať k ich odstráneniu. Zasadnutia medzivládnych komisií sa
uskutočňujú podľa potreby, spravidla raz resp. dvakrát ročne. Komisie sa zaoberajú predovšetkým témami
týkajúcimi sa rozvoja cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, situácie v cezhraničnej verejnej doprave, aktuálnych
otázok cezhraničnej spolupráce v oblasti zamestnávania, zdravotnej starostlivosti, operačných programov
cezhraničnej spolupráce, prípravou na programové obdobie 2014 - 2020.
Odbor ţivnostenského podnikania sa v rámci zahraničných vzťahov v roku 2013 zúčastnil piatich
zahraničných ciest – 4 zahraničné cesty sa uskutočnili v rámci expertnej skupiny „EUGO Network“, ktorá sa
zaoberá vytváraním, fungovaním a rozvojom elektronických jednotných kontaktných miest (JKM) a jedna
zahraničná cesta sa uskutočnila v rámci bilaterálnej spolupráce s Českou republikou v oblasti ţivnostenského
podnikania a slúţila na vzájomnú výmenu informácií, skúseností a nadviazanie kontaktov v tejto oblasti. Tri zo
zahraničných sluţobných ciest v rámci EUGO siete sa uskutočnili v Bruseli, z toho jedno stretnutie bolo
zamerané na vzájomné testovanie elektronických JKM manaţérmi týchto portálov, a dva stretnutia sa týkali
všeobecných záleţitosti v oblasti JKM akými je napríklad ďalšie smerovanie a vývoj JKM, plány do budúcna či
aktuálny stav v oblastiach, ktoré sa priamo dotýkajú agendy JKM. Tretie stretnutie v Bruseli bolo spojené
s technickou expertnou skupinou pre implementáciu elektronického podpisu a slúţilo na nadviazanie kontaktu
medzi jednotlivými expertmi a vzájomné informovanie sa o aktuálnom vývoji v daných oblastiach. Posledná
zahraničná cesta sa uskutočnila v Taline (seminár k elektronickým procedúram JKM), kde bolo Estónskymi
kolegami prezentované ich riešenie elektronizácie verejných sluţieb vrátane sluţieb JKM a slúţilo na získanie
poznatkov a skúseností s fungovaním estónskeho JKM.
Všetky zahraničné cesty boli dôleţité kvôli informovaniu Európskej komisie ohľadom vývoja
elektronického JKM v SR a zodpovedaniu rôznych otázok, ktoré komisiu zaujímali. Zároveň boli na týchto
stretnutiach získané dôleţité informácie k aktuálnemu dianiu okolo JKM na európskej úrovni a v iných členských
štátoch EÚ/EHP. Nakoľko ide o agendu, ktorá je pomerne detailne sledovaná Európskou komisiou a európskymi
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podnikateľskými zdruţeniami je veľmi dôleţité aj naďalej sa zúčastňovať týchto stretnutí a vyuţívať získané
informácie pre ďalší rozvoj elektronického JKM v SR.
Finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty súvisiace najmä s realizáciou vyššie uvedených
zahraničných aktivít boli čerpané v roku 2013 z rozpočtu kapitoly v sume 2 002 692 eur. Najväčší podiel
výdavkov pripadol na Prezídium Policajného zboru (policajní pridelenci, misie a operatívne účely,) a úrad pre
ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR (najmä na operatívne cesty súvisiace s doprovodom
ústavných činiteľov). V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 bolo čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových
výdavkov za kapitolu celkom vyššie o 678 338 eur.
V rámci zahraničných prijatí (podpoloţka 633016 - reprezentačné) boli v roku 2013 čerpané rozpočtové
prostriedky v celkovej sume 76 478 eur v prevaţnej miere v rozpočtovej organizácii Ministerstvo a v Akadémii PZ.
Pouţitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv
Finančné prostriedky neboli v roku 2013 poskytnuté.
Výdavky z mimorozpočtových zdrojov v zmysle § 23 zákona o rozpočtových pravidlách
Okrem rozpočtových prostriedkov pouţili organizácie aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov (kód
zdroja 72, 35, 11R1, 13R1, 37, 11H, 1105, 14) v sume 20 118 751 eur. Z celkovej sumy mimorozpočtových
zdrojov boli pouţité najmä prostriedky kód zdroja 72 v sume 14 239 396 eur, kód zdroja 35 v sume
2 888 165 eur, kód zdroja 11R1 v sume 1 748 798 eur a kód zdroja 13R1 v sume 1 074 100 eur. Z hľadiska
ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní výdavkov z mimorozpočtových zdrojov podieľali beţné výdavky sumou
13 675 836 eur a kapitálové výdavky sumou 6 442 915 eur.
V kóde zdroja 72 bola v rámci pouţitia príjmov od iných subjektov prijatých formou dotácie alebo grantu
(72c) vynaloţená suma 4 017 022 eur, pouţitie príjmov za stravovanie (72f) v sume 8 588 911 eur, resp.
z poistného plnenia (72e) v sume 490 422 eur. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní výdavkov
v kóde zdroja 72 podieľali beţné výdavky kategórie 630 – tovary a sluţby v sume 10 333 665 eur.
Z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 72c) bola pouţitá pre potreby HaZZ v kategórii 630 - tovary
a sluţby suma 109 947 eur, najmä na nákup špeciálneho hasičského materiálu a na servis, údrţbu, opravy
hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky. V kategórii 710 – obstaranie kapitálových aktív bola vyčerpaná
suma 3 799 468 eur a finančné prostriedky boli pouţité na nákup a rekonštrukcie špeciálnych hasičských
automobilov (nákup 2 automobilov hasičskej záchrannej sluţby typ 1D, 8 ks laminátových nadstavieb na Nissan
Navara, rekonštrukcie 7 ks cisternových automobilových striekačiek CAS 32 Tatra 815) a na obstaranie techniky
pre povodňovú záchrannú sluţbu (nákup 35 ks záchranných člnov „RAFT“, 19 ks gumových člnov typ „C“, 50 ks
prívesov na prepravu člna a nákup príslušenstva pre veľkokapacitné čerpadlo Sigma).
V kóde zdroja 35 boli čerpané prostriedky v sume 2 888 165 eur, z toho v sume 503 146 eur na
zabezpečenie komunitárnych programov ministerstva FRONTEX a Progres, v sume 2 064 470 eur na plnenie
úloh vyplývajúcich z programu predchádzanie a boj proti trestnej a v sume 320 549 eur na regionálny operačný
program.
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1.3.2.

Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
Z hľadiska funkčnej klasifikácie sa na celkových výdavkoch podieľali najmä oddiely 09 – vzdelávanie,

03 – verejný poriadok a bezpečnosť a 01 – všeobecné verejné sluţby.
Z hľadiska tried najvyšší podiel na čerpaní celkových výdavkov predstavovali triedy 09.1.0 – Predškolská
výchova a základné vzdelávanie, 09.2.0 – Stredoškolské vzdelávanie, 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 09 – Vzdelávanie
V rámci tohto oddielu funkčnej klasifikácie boli finančné prostriedky pouţité na plnenie úloh na v oblasti
výchovy a vzdelávania pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, no najmä v oblasti regionálneho školstva
pre školy a školské zariadenia zriadené okresnými úradmi v sídle kraja, pre obecné školy, cirkevné a súkromné
školy na zabezpečenie financovania normatívnych výdavkov škôl a školských zariadení (prevádzkový a mzdový
normatív), nenormatívnych výdavkov (na dopravné ţiakom, pre asistentov učiteľa, za mimoriadne výsledky
ţiakov, na riešenie havarijných udalostí, na príspevky pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na
vzdelávacie poukazy, odchodné, vakcíny proti hepatitíde typu A a B, na rozvojové projekty a príspevky na
bezplatnú výchovu detí do 5 rokov v materských školách) a na zabezpečenie kapitálových výdavkov. V tomto
oddiele bol schválený rozpočet v sume 6 475 706 eur, ktorý sa delimitáciou a úpravami navýšil na sumu
977 841 093 eur. Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v sume 977 686 769 eur (100,0 %). Najviac sa čerpali
finančné prostriedky na podpoloţke 641013 - Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
v sume 670 415 861 eur.
Skupina 09.1. – Predškolská výchova a základné vzdelanie
Skupina funkčnej klasifikácie Predškolská výchova a základné vzdelávanie v sebe spája výdavky na
zabezpečenie predškolskej výchovy a základného vzdelania s beţnou a špeciálnou starostlivosťou. Pridelené
rozpočtové prostriedky v tejto skupine boli v sume 810 941 231 eur a čerpanie rozpočtových výdavkov v sume
810 908 485 eur (100,0 %). Najvyššie čerpanie bolo v podtriede 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s beţnou
starostlivosťou v sume 724 155 512 eur a v podtriede 09.1.2.2 – Základné vzdelanie so špeciálnou
starostlivosťou v sume 76 018 428 eur.
Skupina 09.2. – Stredoškolské vzdelávanie
Skupina funkčnej klasifikácie Stredoškolské vzdelávanie v sebe zahŕňa výdavky na osemročné gymnázia,
gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia. Upravený rozpočet bol v sume 104 117 479 eur,
z toho rozpočtové čerpanie výdavkov bolo 104 086 905 eur (100,0 %). Najvyššie rozpočtové čerpanie bolo
v podtriede 09.2.2.1 – Gymnáziá s beţnou starostlivosťou, a to v sume 26 552 602 eur (99,9 %).
Skupina 09.6 – Sluţby v školstve (skupina)
Skupina funkčnej klasifikácie Sluţby v školstve v sebe zahŕňa výdavky

určené predovšetkým

na

stravovanie v školských, predškolských a vysokoškolských zariadeniach, výdavky určené pre domovy mládeţe,
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internáty a zariadenia výchovného poradenstva a výchovnej prevencie. Upravený rozpočet

bol v sume

42 419 119 eur a čerpanie rozpočtových výdavkov v sume 42 425 733 eur (100,0 %). Najvyššie čerpanie bolo
v podtriedach 09.6.0.6 – Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách, a to v sume 16 375 706 eur
(100,1 %), 09.6.0.8 – Zariadenia výchovného poradenstva v sume 16 848 246 eur (100,0 %) a 09.6.0.9 –
Zariadenia výchovnej prevencie v sume 7 611 530 eur (100,0 %).
Skupina 09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
Výdavky v tejto triede boli určené hlavne na plnenie úloh podprogramu 08C07 – Zabezpečenie miestnej
štátnej správy v regionálnom školstve na činnosť odborov školstva okresných úradov, činnosť obcí pôsobiacich
ako školské úrady a príspevku pre cirkevných zriaďovateľov na činnosť v oblasti školstva, mládeţe a telesnej
kultúry. V triede 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované bol upravený rozpočet v sume 9 584 461 eur
a čerpanie rozpočtových výdavkov v sume 9 488 275 eur (99,0 %).
Oddiel 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Na celkovom čerpaní výdavkov tohto oddielu funkčnej klasifikácie v sume 945 382 038 eur sa podieľali
rozpočtové výdavky v sume 928 376 342 eur a výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume 17 005 696 eur.
Trieda 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 668 941 337 eur podieľali rozpočtové

výdavky v sume 658 873 821 eur, v rámci nich beţné výdavky v sume 598 005 725 eur a kapitálové výdavky
v sume 60 868 096 eur. Oproti skutočnosti roku 2012 došlo k zníţeniu čerpania rozpočtových beţných výdavkov
o 34 223 948 eur, najmä v kategórii 630 – tovary a sluţby. Túto skutočnosť významne ovplyvnilo celkovo niţšie
čerpanie na poloţke 635 – rutinná a štandardná údrţba o 17 465 130 eur a to predovšetkým na podpoloţke
635003 - telekomunikačná technika o 10 123 678 eur a 635009 - softvér o 7 052 048 eur. Naopak k vyššiemu
čerpaniu došlo v poloţke 633 – materiál o 13 690 472 eur, a to predovšetkým na podpoloţke
633003 – Výpočtová technika o 10 286 541 eur a poloţke 633003 – Telekomunikačná technika o 4 438 353 eur.
K výrazne niţšiemu čerpaniu oproti roku 2012 došlo aj na poloţke 632 – Energia, voda a komunikácie a to
predovšetkým na podpoloţke 632004 – Komunikačná infraštruktúra celkovo o 8 992 259 eur.
Kapitálové výdavky boli v rámci triedy 03.1.0. čerpané v celkovej výške 62 700 822 eur, z toho rozpočtové
výdavky v sume 60 868 096 eur a mimorozpočtové v sume 1 832 726 eur. Z hľadiska ich rozsahu boli pouţité
predovšetkým na nákup osobných automobilov 20 903 698 eur, výpočtovej techniky 12 679 670 eur
a komunikačnej infraštruktúry v sume 8 489 475 eur. Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v celkovej
sume 6 047 587 eur a nákup softvéru a licencií sa realizoval v sume 5 328 552 eur. Na nákup telekomunikačnej
techniky boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 782 923 eur.
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Trieda 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, nákup novej a rekonštrukcie stávajúcej hasičskej automobilovej techniky a nákup techniky
pre povodňovú záchrannú sluţbu.
Celkové výdavky boli čerpané v sume 104 838 285 eur, z toho rozpočtové 100 167 590 eur (99,3 %).
V rámci beţných výdavkov v sume 90 372 934 eur to boli najmä kategórie mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania 54 661 430 eur, poistné a príspevok do poisťovní 18 599 487 eur a tovary a sluţby
12 205 303 eur. Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané sumou 9 794 655 eur, najmä na obstaranie výškovej
automobilovej techniky, na rekonštrukcie cisternových automobilových striekačiek, na nákup techniky pre
povodňovú záchrannú sluţbu a na rekonštrukciu a modernizáciu HS.
Z mimorozpočtových prostriedkov bolo vyčerpaných 4 670 695 eur, v rámci kapitálových výdavkov najmä
na nákup špeciálnych hasičských automobilov 3 078 330 eur.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 bolo čerpanie rozpočtových výdavkov celkom vyššie
o 7 937 116 eur, v beţných výdavkoch došlo k nárastu čerpania o 538 629 eur a v kapitálových výdavkoch bol
nárast o 7 398 487 eur.
Trieda 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, ako aj činnosti a sluţby na zabezpečenie úloh stredných
odborných škôl PZ.
Na čerpaní celkových výdavkov 171 507 285 eur sa podieľali rozpočtové výdavky 169 239 800 eur
(99 %), z toho beţné výdavky v sume 98 483 712 eur a kapitálové výdavky v sume 70 756 088 eur.
Na čerpaní rozpočtových beţných výdavkov sa najväčšou mierou podieľali výdavky na mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 47 766 992 eur. Ďalšie prostriedky boli pouţité na tovary
a sluţby v sume 18 359 165 eur najmä na podpoloţke 637001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
sympózia v sume 3 761 472 eur, podpoloţka 637006 – náhrady v sume 2 613 722 eur, na podpoloţku 632001 –
energie v sume 2 907 169 eur a rutinnú a štandardnú údrţbu na podpoloţke 635009 – softvéru v sume
2 112 814 eur, odvody do poisťovní v sume 17 714 990 eur a beţné transfery v sume 14 642 565 eur z toho
najväčší podiel tvoril na príspevok na osobitný účet v sume 9 478 562 eur, a finančné prostriedky na odchodné
a odstupné v sume 3 261 902 eur.
Okrem toho sa na čerpaní beţných výdavkov podieľali aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov
1 738 536 eur, najmä v rámci zdroja 72 – vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy.
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Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané v celkovej sume 70 756 088 eur , 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 2012 bolo čerpanie rozpočtových výdavkov celkom vyššie
o 66 091 964 eur, z toho beţných výdavkov o 37 151 690 eur a kapitálových výdavkov o 28 940 274 eur.
Oddiel 01 – Všeobecné verejné sluţby
Celkové výdavky tohto oddielu funkčnej klasifikácie boli čerpané v sume 72 626 610 eur, v tom rozpočtové
v sume 72 116 428 eur a výdavky z mimorozpočtových zdrojov 510 182 eur.
Na čerpaní tohto oddielu sa podieľali najmä výdavky triedy 01.1.1, 01.6.0 a 01.8.0.
Trieda 01.1.1 – Výdavky verejnej správy
Podtrieda 01.1.1.4 - Krajské úrady a okresné úrady
V rámci uvedenej triedy boli finančné prostriedky pouţité na plnenie úloh a prevádzku okresných úradov.
Prijatím zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od
1. októbra 2013 vzniklo 23 nových okresných úradov. Z pôvodných 50 obvodných úradov bol zrušený Obvodný
úrad Štúrovo a vznikom 23 nových Okresných úradov k 31.12.2013 sa celkový počet okresných úradov upravil
na 72. Tieto zabezpečovali úlohy hlavne na úseku administratívno – ekonomických činností, správy registratúry
a podateľne, drogovej problematiky, vojnových hrobov, priestupkov, územného a správneho usporiadania,
štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľstva, matrík, hlásenia pobytu, štátneho občianstva,
volieb a referenda, ţivnostenskej registrácie, štátnej stavebnej správy a bytovej politiky, starostlivosti o ţivotné
prostredie, katastrálneho odboru pozemkovom a lesnom a školstva.
Upravený rozpočet bol v sume 45 656 421 eur. Celkové výdavky boli čerpané sumou 45 359 313 eur,
z toho rozpočtované v sume 44 934 804 eur a mimorozpočtové v sume 424 509 eur. Najväčší podiel čerpania
rozpočtových prostriedkov predstavovali najmä kategória 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania v sume 18 920 229 eur, kategória 630 - tovary a sluţby v sume 10 908 355 eur, z toho najväčší
podiel čerpania boli na poloţke 632 - energie, voda a komunikácia v sume 4 828 791 eur, na podpoloţke 633 materiál v sume 1 132 164 eur a na podpoloţke 637- sluţby v sume 3 342 451 eur. Kategória 640 - Beţné
transfery boli čerpané celkom v sume 8 045 436 eur, v rámci ktorých prevaţnú časť tvorili beţné transfery obciam
v sume 7 614 345 eur (a to najmä na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti a na hlásenie a
evidenciu pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky)

a transfery jednotlivcom v sume

431 091 eur pouţité na vyplatenie odstupného, odchodného a nemocenských dávok zamestnancom. Kapitálové
výdavky boli čerpané sumou 9 192 eur na realizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie.
Z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 72f) bola čerpaná suma 424 509 eur a to najmä v kategórii 630
– tovary a sluţby za stravovanie.
Trieda 01.6.0 – Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované
Upravený rozpočet bol v sume 11 592 243 eur, celkové čerpanie uvedenej triedy bolo v sume
10 557 273 eur (88,0 %,) v tom rozpočtové prostriedky v sume 10 514 071 eur a mimorozpočtové zdroje
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43 202 eur. V prevaţnej miere boli vynaloţené na prípravu a konanie volieb (Nové voľby a voľby do orgánov
samosprávnych krajov). Čerpané boli len beţné výdavky, v rámci ktorých prevaţnú časť tvorili beţné transfery
obciam v sume 5 918 667 eur poskytnuté prostredníctvom okresných úradov a výdavky za tovary a sluţby v
sume 1 052 426 eur, najmä na tlač a distribúciu volebných tlačív, publikácií, obálok, metodických, informačných
materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností, zhotovenie hlasovacích schránok.
Trieda 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy.
V nadväznosti na bod C. 1. uznesenia vlády SR č. 637 k Správe o priebehu a následkoch povodní na
území Slovenskej republiky v období od septembra 2012 do júla 2013 boli čerpané finančné prostriedky
v celkovej výške 2 763 159 eur z upraveného rozpočtu v sume 2 762 952 eur. Prevaţná časť 2 747 455 eur
bola poskytnutá formou beţných transferov obciam a mestám ako náhrady škôd spôsobených povodňami na
povodňové a zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce a v kategórii 700 (kapitálový transfer obci
721006) v sume 5 930 eur – vyčerpaná v plnom rozsahu na 100 %.
1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Rozpočet kapitoly bol na rok 2013

z hľadiska programovej štruktúry alokovaný do štyroch

rezortných programov
04A – Záchranné zloţky
06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
08C – Verejná správa
0D5 – Školstvo
a deviatich medzirezortných podprogramov
05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc SR do zahraničia
06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR
09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
0AS01 – MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – protidrogová politika
08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam
06G1L – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MV SR
0A908 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR
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 2013 dosiahnuť čas dojazdu
záchranných zloţiek HaZZ na miesto zásahu do 20 minút pri 92 % zásahov. V hodnotenom období bol čas
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dojazdu záchranných zloţiek na miesto zásahu do 20 minút pri 90 % zásahov, čo predstavuje zníţenie oproti
ročnému plánu o 2 % a zotrvanie na úrovni roka 2012. Čas dojazdu ovplyvnili viaceré faktory. Tento ukazovateľ
bol vygenerovaný systémom podpory Cord-Com, daným do prevádzky koncom roka 2012, ktorý výrazným
spôsobom ovplyvnil presnosť spracovávaných údajov zapísaných v správach o zásahoch v roku 2013 zo
všetkých dojazdov hasičských jednotiek v rámci HaZZ. Je nutné poznamenať, ţe odčlenenie dojazdov
1. hasičskej jednotky na miesto udalosti, ktoré boli doposiaľ manuálne štatisticky vyhodnocované, od dojazdov
ďalších hasičských jednotiek, by podstatne zvýšilo percento uvedeného ukazovateľa. V rámci tohto ukazovateľa
boli vyhodnocované všetky výjazdy hasičských jednotiek, a to aj výjazdy k rozsiahlym mimoriadnym udalostiam,
ktoré si vyţadovali spoluprácu viacerých organizačných zloţiek HaZZ. V prvej polovici roka 2013 došlo
k rozsiahlym povodniam vo viacerých povodiach riek, činnosti hasičských jednotiek počas záchranných prác ako
aj likvidácia následkov povodní si vyţadovali vysielanie síl a prostriedkov zo vzdialenejších hasičských útvarov
a záchranných brigád HaZZ, ktorých dojazd na miesto zásahu nie je moţné realizovať do 20 minúť. Vzniklo 12
rozsiahlych lesných poţiarov, z toho 5 v prostredí vzdialenom od prístupových komunikácii, ktoré si vyţadovali
pomoc hasičských jednotiek z okolitých hasičských útvarov. Za účelom zabezpečenia rýchlejšej pomoci
a zníţenia času príchodu záchranných jednotiek na miesto udalosti bola spracovaná koncepcia „Rozmiestnenie
síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru“, ktorá v budúcnosti počíta so začlenením obecných
hasičských zborov do poplachových plánov, a tým aj skrátenie času dojazdu na miesto udalosti. 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 2013 boli schválené výdavky v sume

88 787 885 eur, z toho na beţné výdavky suma 85 955 544 eur a kapitálové výdavky v sume 2 832 341 eur.
V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet výdavkov upravený na 104 721 749 eur, beţné výdavky na
91 149 288 eur a kapitálové výdavky na 13 572 461 eur. K 31. 12. 2013 boli čerpané výdavky v sume
108 702 636 eur (zdroje 111,11R2,11S1,11S2, 131C,35, 72a,72c,72e,72f), v tom rozpočtové výdavky
v sume 104 031 940 eur (99,3 %) a mimorozpočtové zdroje v sume 4 670 696 eur. Beţné výdavky boli čerpané
v sume 91 339 129 eur, z toho rozpočtové v sume 90 467 901 eur (99,3 %) a mimorozpočtové zdroje v sume
871 228. Tieto výdavky tvoria 87 % z čerpaných výdavkov, včítane mimorozpočtových. Kapitálové výdavky boli
čerpané v sume 17 363 507 eur, v tom rozpočtové 13 564 039 eur (99,9 %) a mimorozpočtové zdroje v sume
3 799 468 eur.
V rámci programu sú výdavky rozčlenené na poţiarnu ochranu obyvateľstva zloţkami HaZZ, riadiacu
a kontrolnú činnosť HaZZ a činnosť HZS a 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, Poţiarnotechnickým a expertíznym ústavom, záchrannými brigádami HaZZ, boli schválené výdavky v sume
79 717 372 eur, upravené na sumu 85 265 377 eur a čerpané v sume 87 798 606 eur, v tom rozpočtové
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výdavky v sume 84 601 553 eur (99,2 %) a mimorozpočtové zdroje v sume 3 197 053 eur. Tvoria podstatný
článok, realizujúci hlavný zámer a cieľ programu.
Podprogram 04A03 - Horská záchranná sluţba
Na činnosť HZS boli schválené výdavky v sume 3 215 346 eur. V priebehu sledovaného obdobia boli
upravené na 4 022 400 eur, čerpané v sume 4 056 907 eur, v tom rozpočtové výdavky v sume 4 022 370 eur
(99,2 %) a mimorozpočtové zdroje v sume 34 537 eur. Príslušníci HZS – záchranári v hodnotenom období
vykonali pohotovostné sluţby v počte 10 916 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. HZS realizovala
v priebehu roku 2013 zásahy v počte 2 259, z toho v horských oblastiach 566 a na lyţiarskych tratiach 1 639.
V zmysle zákona č. 544/2002 o Horskej záchrannej sluţbe v znení neskorších predpisov za záchrannú činnosť
v horských oblastiach, najmä za záchrannú činnosti na lyţiarskych tratiach na základe podpísaných zmlúv
s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení, za zabezpečenie lyţiarskych sluţieb, za
záchrannú činnosť mimo horských oblasti, za asistencie pri športových a iných podujatiach dosiahli jej trţby
z predaja sluţieb sumu 223 655 eur.
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 5 855 167 eur, upravené v priebehu sledovaného obdobia na 15 433 972 eur
a

čerpané

v sume

16 847 123 eur, v tom rozpočtové výdavky v sume 15 408 017 eur (99,8 %)

a mimorozpočtové zdroje v sume 1 439 106 eur.
Program 06V – OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI
Program je zameraný na oblasť zabezpečenia verejného poriadku a zvyšovania bezpečnosti SR. Finančné
prostriedky boli pouţité

na zlepšenie bezpečnostnej situácie za účelom zníţenia kriminality a zvýšenia

objasňovania trestných činností,

zvyšovania odhalenia ekonomických a korupčných trestných činov,

zabezpečenie realizácie úloh výskumu, vývoja a inovácie materiálno – technického zabezpečenia výkonu
policajných činností, ako aj na azylovú politiku, boj proti nelegálnej migrácii a pod..
Finančné prostriedky programu boli na rok 2013 schválené v sume 748 326 229 eur, z toho beţné
výdavky v sume 706 997 052 eur a kapitálové výdavky v sume 41 329 177 eur. V porovnaní so schváleným
rozpočtom 2012 došlo k poklesu rozpočtových výdavkov o 4 547 855 eur (o 0,6 %), z toho v beţných výdavkoch
o 2 807 032 eur (o 0,4 %) a v kapitálových výdavkoch o 1 740 823 eur (o 4,0 %). Počas roka bol rozpočet
upravený na základe rozpočtových opatrení na sumu 779 061 692 eur, z toho beţné výdavky
na 708 276 251 eur a kapitálové výdavky na 70 785 441 eur.
K 31. 12. 2013 boli celkové výdavky v rámci programu čerpané v sume 790 366 309 eur, v tom rozpočtové
výdavky v sume 777 631 337 eur (99,8%) a mimorozpočtové výdavky v sume 12 734 972 eur.
V rámci programu Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti sú rozpočtové výdavky na nasledovné
podprogramy:
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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. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 22 023 205 eur
(100,3 %).
Podprogram 06V02 – Boj s organizovaným zločinom a boj proti korupcii
Sú rozpočtované výdavky pre útvary PPZ so zameraním na priamy výkon boja s jednotlivými formami
organizovanej trestnej činnosti s cieľom rozkladať zločinecké skupiny a objasňovať korupčné trestné činy.
Finančné prostriedky boli smerované na boj s organizovaným zločinom, rozloţenie organizovaných skupín
a zločineckých skupín, na boj proti korupcii, odhalenie závaţných korupčných trestných činov Národnou
protikorupčnou jednotkou národnej kriminálnej agentúry P PZ. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou
38 202 377 eur (100,3%) .
Podprogram 06V03 – Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti
kriminalite
Sú rozpočtujú výdavky pre KR PZ, ktoré plnia úlohy v oblasti zabezpečenia verejného poriadku
a zvyšovania bezpečnosti občanov so zámerom obmedzenia dopadu kriminality na občanov SR. Finančné
prostriedky boli smerované na vykonávanie preventívnych akcií za účelom zníţenia kriminality. Z hľadiska
rozsahu výdavkov mali tieto výdavky najvyšší podiel na čerpaní v rámci programu 06V – Ochrana verejného
poriadku a bezpečnosti. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 378 274 005 eur (100,0 %).
Podprogram 06V04 – Ochrana štátnej hranice
Podprogram 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
rozpočtové

výdavky

aj

na

zabezpečenie

činnosti

útvaru

policajného

zaistenia

pre

cudzincov

v Medveďove, v Sečovciach a RHP Sobrance. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 38 763 070 eur
(99,8 %).
Podprogram 06V05 – Centrálna podpora činnosti PZ
Sú rozpočtované výdavky na centrálne zabezpečované a centrálne hradené výdavky, ktoré majú
prierezový celorezortný charakter. Ide najmä o výdavky na nákup jednotného výstroja a jednotnej výzbroje pre
príslušníkov PZ, na výstavbu rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO, na informatiku a telekomunikácie,
na nákup automobilovej techniky a na zabezpečenie výkonu kriminalisticko-expertíznej činnosti a osobné doklady
európskeho formátu. K 31. 12. 2013 bolo vydaných 445 733 ks občianskych preukazov, 177 457 ks vodičských
preukazov a 258 701 ks cestovných pasov. Vo vzťahu k celkovým podaným ţiadostiam bolo dosiahnuté 97,68 %
vydanie osobných dokladov. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 194 569 729 eur (100,1 %).
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
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migrantov v nich

umiestnených. Za plnenie úloh azylovej politiky je zodpovedný migračný úrad MV SR, zariadenia MÚ MV SR.
Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 2 668 015 eur (98,4 %).
Podprogramu 06V0D – Starostlivosť o ľudské zdroje
Sú rozpočtované výdavky na plnenie úloh v oblasti zdravotnej, sociálnej a športovej starostlivosti,
vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania pre zamestnancov. Plnenie úloh daného podprogramu je
zabezpečované sekciou personálnych a sociálnych činností rozpočtovej organizácie Ministerstvo, Akadémiou PZ,
SOŠ PZ a Strediskom štátnej športovej reprezentácie MV SR. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou
36 623 594 eur (99,9 %), z toho na príspevok na osobitný účet v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli čerpané finančné
prostriedky v sume 12 244 500 eur.
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, ktorých pobyt na území SR má dlhodobý alebo stály charakter
v súlade s uplatňovaním noriem Európskej únie, ďalej prostriedky na integrované riadenie vonkajších hraníc
Európskej únie a integrovanom riadení návratov zo strany členských štátov. Rozpočtové prostriedky boli čerpané
sumou 565 651 eur (100,0 %).
Podprogram 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
rozpočtové v úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a leteckom útvare MV SR.
Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 22 103 051 eur (100,2 %).
Podprogram 06V0G – Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR
Obsahuje výdavky určené na činnosť a plnenie úloh útvarov MV SR, 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. Rozpočtové prostriedky boli
čerpané sumou 38 007 658 eur (95,9 %).
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. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou
269 441 eur (99,9 %).
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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. Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 2 340 061 eur (99,8 %).
Podprogram 06V0L – Ochrana schengenského priestoru
Cieľom programu je zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice EÚ v súlade so schengenskými kritériami.
Rozpočtové prostriedky boli čerpané sumou 89 486 eur (99,9 %).
Podprogram 06V0P – Úrad splnomocnenca vlády SR
Zahŕňa výdavky na zabezpečenie plnenia úloh Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
ktorý koordinuje, monitoruje a navrhuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia rómskych komunít
a marginalizovaných rómskych komunít a ich integráciu do spoločnosti a plnenie úloh Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorého prioritnou úlohou je tvorba iniciatív a stratégií, ktoré sa
prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov voči štátu a jeho orgánom, podporu aktivít, ktoré zvyšujú
participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu
a zefektívnenie dodatočných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej spoločnosti. Rozpočtové prostriedky
boli čerpané sumou 3 131 994 eur (96,0 %).
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, Okresných úradov a volieb.
Zabezpečujú sa úlohy na úseku administratívno – ekonomických činností, povinného zmluvného
poistenia, správy registratúry a podateľne, drogovej problematiky, vojnových hrobov, priestupkov, územného
a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľstva, matrík, hlásenia pobytu,
štátneho občianstva, volieb a referenda, ţivnostenskej registrácie, štátnej stavebnej správy a bytovej politiky,
starostlivosti o ţivotné prostredie, katastrálneho odboru, pozemkovom a lesnom a školstva.
Od 1. januára 2013 bol účinný zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý
realizoval zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016 a ciele programu ESO. V zmysle toho
zákona pôsobnosť krajských školských úradov, krajských stavených úradov a územných vojenských správ prešli
do pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
Od 1. októbra 2013 bol účinný zákon 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým vznikli okresné úrady z pôvodných obvodných úradov v počte 50 a vznikom nových
Okresných úradov v počte 23 a do ich pôsobnosti prešli kompetencie zrušených obvodných úradov ţivotného
prostredia, obvodných pozemkových úradov, obvodných lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie a správ katastra.
Delimitovaný rozpočet

obvodných úradov ţivotného prostredia, obvodných pozemkových úradov,

obvodných lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správ katastra bol
42

vo výške 14 411 860 eur, z toho na 610 mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli
delimitované prostriedky v sume 7 858 650 eur a kapitálové výdavky v sume 90 015,60 eur.
Na finančné zabezpečenie vecných úloh boli schválené finančné prostriedky v sume 62 094 449 eur.
V priebehu roka bol rozpočet celkových výdavkov zvýšený na 89 331 980 eur. Celkové čerpanie bolo v sume
88 350 721 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume 87 522 208 eur, v tom beţné výdavky 87 357 594 eur,
kapitálové výdavky 164 614 eur a mimorozpočtové výdavky boli v sume 828 513 eur. Podstatnú časť navýšenia
predstavovali interné rozpočtové opatrenia kapitoly na zabezpečenie financovania prevádzkových výdavkov
okresných úradov 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 okresných úradov v Slovenskej republike a v súvislosti s náhradou škôd spôsobených
povodňami v celkovej sume 2 747 455 eur.
Mimorozpočtové výdavky dosiahli sumu 828 513 eur, z toho s kódom zdroja 35 – iné zdroje zo zahraničia
v sume 309 459 eur, s kódom zdroja 37 – Programy európskej územnej spolupráce v sume 43 202 eur, s kódom
zdroja 72a – povolené prekročenie výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej
zmluvy (sponzorské) v sume 1300 eur a s kódom zdroja 72f - povolené prekročenie výdavkov o prostriedky
prijaté z úhrad stravy v sume 474 552 eur.
Podprogram 08C01 – Archívy
Zabezpečuje financovanie prevádzkových potrieb štátnych archívov na Slovensku. Upravený rozpočet bol
v sume 6 051 711 eur a celkové čerpanie bolo v sume 6 018 659 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume
5 991 914 eur,

v tom

beţné výdavky v sume 5 982 866 eur, kapitálové výdavky v sume 9 048 eur

a mimorozpočtové výdavky boli v sume 26 745 eur. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky
kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 3 007 369 eur. Čerpanie
v tejto kategórii bolo v sume 3 002 841 eur. Upravený rozpočet v kategórii 630 - tovary a sluţby bol v sume
1 890 902 eur celkovo čerpaný v sume 1 862 382 eur a z toho rozpočtové 1 835 636 eur. Najväčší podiel
čerpania rozpočtových prostriedkov je v poloţke 632 – energie, voda a komunikácie v sume 850 332 eur,
v poloţke 637 - sluţby čerpanie v sume 584 598 eur, v poloţke 635 - rutinná a štandardná údrţba čerpanie
v sume 157 858 eur, v poloţke 636 – nájomné za nájom čerpanie v sume 138 566 eur a v poloţke 633 materiál je čerpanie 71 865 eur.
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. Celkové čerpanie
beţných výdavkov bolo v sume 3 324 893 eur, z toho rozpočtové beţné výdavky boli v sume 3 281 691 eur
a mimorozpočtové výdavky boli v sume 43 202 eur. Najvyšší podiel dosiahli výdavky kategórie 610 – mzdy, platy
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 742 254 eur, výdavky v kategórii 640 – beţné transfery 645 549
eur a to najmä za transfery občianskym zdruţeniam 427 000 eur. 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 84 602 eur.
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Podprogram 08C03 – Obvodné úrady
Upravený rozpočet výdavkov tohto podprogramu bol v sume 47 136 521 eur a celkové čerpanie bolo
v sume 46 832 286 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume 46 407 176 eur, v tom beţné výdavky v sume
46 392 054 eur, kapitálové výdavky v sume 15 122 eur a mimorozpočtové výdavky boli v sume 425 110 eur.
Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania v sume 17 711 608 eur. Z vecných výdavkov najväčší podiel dosiahli výdavky v kategórii 630
– tovary a sluţby v sume 11 724 889 eur na úhradu prevádzkových výdavkov okresných úradov, z toho
rozpočtové v sume 11 299 779 eur a mimorozpočtové v sume 425 110 eur na stravovanie zamestnancov.
V kategórie 640 – beţné transfery boli výdavky čerpané v sume 10 774 498 eur, a to najmä na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matričnej činnosti a na hlásenie a evidenciu pobytu občanov a register obyvateľov
Slovenskej republiky.
Podprograme 08C05 – Voľby
V schválenom rozpočte za podprogram 08C05 - Voľby sa na zabezpečenie prípravy a konanie volieb
v roku 2013 (nové voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov) vyčlenili finančné prostriedky v sume
9 105 288 eur, ktorý bol po úpravách v sume 8 817 139 eur. V roku 2013 sa na základe rozhodnutia predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
konali nové voľby 9. marca 2013 a na základe rozhodnutia č. 49/2013 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov
samosprávy obcí 29. júna 2013.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávnych krajov určil deň konania voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby
predsedov samosprávnych krajov na sobotu

9. novembra 2013. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 359/2013 Z. z. o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov vyhlásil konanie
II. kola volieb 23. novembra 2013 v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom
samosprávnom kraji.
V súvislosti s konaním volieb v roku 2013 čerpanie dosiahlo sumu 7 756 252 eur, z toho za kategóriu 610
- mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 884 022 eur, v kategórii 620 - poistné
a príspevok do poisťovní v sume 310 239 eur, v kategórii 630 – tovary a sluţby 857 736 eur.
Finančné prostriedky za beţné tovary a sluţby sa pouţili na krytie výdavkov súvisiacich s materiálno –
technickým a organizačným zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov, a to na zabezpečenie
činnosti Ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií
a okrskových volebných komisií.
Presunom voľných finančných prostriedkov z kategórie 630 – tovary a sluţby sa limit za beţné transfery
upravil na sumu 5 711 700 eur. Na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením činnosti volebných komisií
samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií (kancelárske potreby, nevyhnutný servis, opravy a nájomné
technických zariadení, cestovné náhrady, občerstvenie, stravovanie, prevádzka motorových vozidiel, poštovné,
hovorné a ďalšie nevyhnutné výdavky) a okrskových volebných komisií (odmeny členov a zapisovateľov
okrskovej volebnej komisie, odmeny pomocným pracovným silám, odmeny za doručenie oznámenia o čase
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a mieste konania volieb, vybavenie volebných miestností štátnou zástavou, vlajkou a znakom Slovenskej
republiky, kancelárske potreby, cestovné náhrady, občerstvenie, stravovanie, poštovné, hovorné a ďalšie
nevyhnutné výdavky) počas prípravy a konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v I. a II. kole vynaloţili
obce a mestá finančné prostriedky v sume 5 704 255 eur.
Podprogram 08C07 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
Obsahuje prostriedky na financovanie niektorých prevádzkových výdavkov odborov školstva okresných
úradov v sídle kraja, na financovanie príspevku na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady a financovanie
príspevku pre cirkevných zriaďovateľov na činnosť v oblasti školstva, mládeţe a telesnej kultúry. Celkové
čerpanie bolo v sume 7 880 831 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume 7 577 974 eur, v tom beţné
výdavky 7 479 198 eur, kapitálové výdavky 98 776 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 302 857 eur. Najväčší
podiel na čerpaní výdavkov dosiahli výdavky v kategórii 640 – Beţné transfery v sume 3 364 084 eur na
financovanie príspevku na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady na úseku regionálneho školstva
a financovanie príspevku pre cirkevných zriaďovateľov na činnosť v oblasti školstva, mládeţe a telesnej kultúry,
v tom pre obce na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na podpoloţke 641013 – na odchodné
v sume 2 969 163 eur, čerpanie v sume 2 971 131 eur.
Podprogram 08C08 – Výstavba a bytová politika
Bolo zabezpečované financovanie činnosti na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku
a bývania, financovanie preneseného výkonu štátnej správy na obce. Celkové čerpané predstavuje sumu
2 781 858 eur. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 1 739 941 eur. Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania dosiahli
výdavky v poloţka 632 - energie, voda a komunikácie v sume 32 959 eur, v poloţke 637 - sluţby čerpanie
v sume 120 671 eur, v poloţke 634 - dopravné čerpanie v sume 98 222 eur a v poloţke 633 - materiál je
čerpanie 101 089 eur. Rozpočet v kategórii 640 – beţné transfery v sume 19 320 eur bol vyčerpaný v plnom
rozsahu na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom.
Podprogram 08C09 – Územná vojenská správa
Zabezpečuje financovanie činnosti na úseku obrany štátu v prvom stupni. Celkové čerpanie bolo v sume
651 818 eur. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpané v sume 431 467 eur. Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania
dosiahli výdavky v poloţke 632 – energie, voda a komunikácie v sume 15 274 eur, v poloţke 637 - sluţby
čerpanie v sume 25 655 eur. Upravený rozpočet v kategórii 640 – beţné transfery v sume 2 299 eur bol
vyčerpaný v plnom rozsahu na úhradu nemocenských dávok pre zamestnancov.
V podprograme 08C10 – Kataster
Bolo zabezpečované financovanie činnosti na úseku katastra nehnuteľností pri ochrane a vyuţívaní práv
k nehnuteľnostiam, zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.
Od 1. októbra 2013 bol účinný zákon 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým prešli obvodné úrady správy katastra do kompetencie ministerstva vnútra.
Delimitovaný rozpočet bol celkom v sume 6 891 819 eur, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy
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a ostatné osobné vyrovnania v sume 3 893 613 eur a kapitálové výdavky v sume 15,60 eur. Celkové čerpanie
bolo v sume 6 601 244 eur, z toho beţné rozpočtové prostriedky v sume 6 585 519 eur a mimorozpočtové
prostriedky boli čerpané v sume 15 725 eur na stravovanie zamestnancov. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť
predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
3 990 127 eur. Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania dosiahli výdavky v poloţke 632 – energie, voda
a komunikácie v sume 504 808 eur, v poloţke 637 - sluţby v sume 300 796 eur, v poloţke 635 - rutinná
a štandardná údrţba čerpanie v sume 79 720 eur, v poloţke 636 – nájomné za nájom čerpanie v sume
13 495 eur a v poloţke 633 - materiál je čerpanie 132 294 eur. Rozpočet v kategórii 640 – beţné transfery
v sume 65 817 eur bol vyčerpaný v plnom rozsahu na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.
Podprogram 08C11 – Ţivotné prostredie
Bolo zabezpečované financovanie činnosti na úseku starostlivosti o ţivotné prostredie a financovanie
preneseného výkonu štátnej správy na obce.
Od 1. októbra 2013 bol účinný zákon 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým prešli obvodné úrady ţivotného prostredia do kompetencie ministerstva vnútra.
Delimitovaný rozpočet bol celkom v sume 3 428 645 eur, z toho 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania v sume 1 673 963 eur.
Finančné prostriedky boli

čerpané sumou 3 140 379 eur, z toho rozpočtové prostriedky v sume

3 134 180 eur a mimorozpočtové prostriedky boli v sume 6 199 eur, ktoré boli pouţité na stravovanie
zamestnancov. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 1 688 526 eur. Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania dosiahli
výdavky v poloţke 632 energie, voda a komunikácie v sume 94 952 eur, v poloţke 637 - sluţby v sume
163 004 eur, v poloţke 635 - rutinná a štandardná údrţba v sume 5 649 eur, v poloţke 636 – nájomné za nájom
v sume 36 275 eur a v poloţke 633 - materiál je čerpanie v sume 38 774 eur. Celkové čerpanie v kategórii 640
– beţné transfery v sume 438 147 eur, z toho bolo vyčerpané na úhradu náhrad škôd spôsobených ţivočíchmi
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v sume 422 154 eur
a ostatné výdavky boli pouţité na vyplatenie odstupného a na úhradu nemocenských dávok pre zamestnancov
v sume 15 993 eur.
Podprogram 08C12 – Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
Bolo zabezpečované financovanie činnosti na úseku vykonávanie pozemkových úprav, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, na úseku hospodárenia v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
Od 1. októbra 2013 bol účinný zákon 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov , ktorým prešli obvodné úrady pozemkových úprav a lesného hospodárstva do kompetencie
ministerstva vnútra. Delimitovaný rozpočet bol celkom v sume 2 647 451 eur, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 1 473 805 eur a kapitálové výdavky v sume 90 000 eur.
Finančné prostriedky boli čerpané sumou 2 067 725 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume
2 061 882 eur, v tom beţné výdavky 2 020 214 eur, kapitálové výdavky 41 668 eur a mimorozpočtové výdavky
boli v sume 5 843 eur pouţité na stravovanie zamestnancov. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali
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výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 1 217 230 eur.
Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania dosiahli výdavky v poloţke 632 – energie, voda a komunikácie
v sume 135 728 eur, v poloţke 634 - dopravné bolo čerpanie v sume 41 892 eur, v poloţke 637 - sluţby v sume
93 369 eur. Rozpočet v kategórii 640 – beţné transfery v sume 21 716 eur bol vyčerpaný v plnom rozsahu na
odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.
Podprogram 08C13– Cestná doprava a pozemné komunikácie
Bolo zabezpečované financovanie pri výkone štátneho odborného dozoru na úseku cestnej dopravy, pri
výkone štátneho odborného dozoru a štátneho stavebného dohľadu na úseku pozemných komunikácií,
financovanie preneseného výkonu štátnej správy na obce.
Od 1. októbra 2013 bol účinný zákon 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým prešli obvodné úrady cestnej dopravy a pozemnej komunikácie do kompetencie
ministerstva vnútra. Delimitovaný rozpočet bol celkom v sume 1 443 945 eur, z toho 610 - mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 817 269 eur. Finančné prostriedky boli čerpané sumou
1 294 776 eur, z toho rozpočtové beţné výdavky v sume 1 291 944 eur a mimorozpočtové prostriedky čerpané
v sume 2 832 eur pouţité na stravovanie zamestnancov. Z hľadiska rozsahu prevaţnú časť predstavovali
výdavky kategórie 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 781 902 eur.
Z vecných výdavkov najväčší podiel čerpania dosiahli výdavky v poloţke 632 – energie, voda a komunikácie
v sume 45 780 eur, v poloţke 634 - dopravné bolo v sume 40 291 eur, v poloţke 637 sluţby čerpanie v sume
49 716 eur. Rozpočet v kategórii 640 – beţné transfery v sume 32 998 eur bol vyčerpaný v sume 32 954 eur na
odchodné, odstupné a na nemocenské dávky zamestnancom.
Program 0D5 – VÝCHOVA A VZDELÁVANIE MLÁDEŢE
V rámci programu Výchova a vzdelávanie mládeţe sa realizujú výdavky súvisiace s plnením úloh na
úseku výchovy a vzdelávania mládeţe. Rozpočet na program 0D5 – Výchova a vzdelávanie mládeţe bol na
rok 2013 delimitovaný z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do kapitoly Ministerstva vnútra
SR v zmysle zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v celkovej sume 947 348 314 eur, z toho beţné výdavky v sume 944 272 729 eur
a kapitálové výdavky v sume 3 073 446 eur.
Na finančné zabezpečenie vecných úloh programu boli v roku 2013 pridelené rozpočtové prostriedky
v celkovej sume 963 824 412 eur (beţné výdavky v sume 956 351 080 eur a kapitálové výdavky v sume
7 473 332 eur). Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti okresných úradov v sídle
kraja. Jedná sa najmä o špeciálne základné a materské školy, gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné
učilišťa, reedukačné centrá a centrá pedagogicko – psychologického poradenstva zriadené okresnými úradmi
v sídle kraja, obcou, cirkvou a súkromnými zriaďovateľmi.
Čerpanie rozpočtových výdavkov na programe OD5 – výchova a vzdelávanie mládeţe bolo v sume
963 655 335 eur (beţné výdavky v sume 956 262 014 eur (100,0 %) a kapitálové výdavky v sume 7 393 321 eur
(98,9 %)). Mimorozpočtové výdavky boli čerpané v sume 1 884 570 eur.
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Čerpanie rozpočtu v jednotlivých podprogramoch bolo nasledovné:
Podprogram 0D501 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky
Obsahuje finančné prostriedky na vzdelávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
Čerpanie celkových výdavkov dosiahlo sumu 962 464 330 eur, z toho rozpočtové výdavky boli v sume
960 580 360 eur (beţné výdavky v sume 953 187 039 eur (100,0 %) a kapitálové výdavky v sume 7 393 321 eur
(98,9 %)) a mimorozpočtové výdavky boli čerpané v sume 1 883 970 eur. Najväčší podiel dosiahli výdavky
v kategórii 640 – Beţné transfery pridelené v sume 795 207 028 eur a čerpané v sume 795 164 632 eur (100 %).
Čerpanie výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na obce na podpoloţke 641013 –
na odchodné bolo v sume 667 444 730 eur. Čerpanie mimorozpočtových výdavkov dosiahlo sumu 1 883 970 eur,
z toho hlavne s kódom zdroja 72 f – prostriedky získané z úhrad stravy v sume 700 619 eur.
Podprogram 0D502 – Obvodné a krajské kolá súťaţí detí a ţiakov škôl a školských zariadení
v regionálnom školstve
Zabezpečuje finančné prostriedky na obvodné a krajské kolá súťaţí ţiakov v regionálnom školstve. Jedná
sa o športové, vedomostné, umelecké súťaţe, súťaţe zručnosti, súťaţe pre špeciálne školy, národnostné
menšiny, s cirkevnou tematikou a predmetové olympiády.
Rozpočtové beţné výdavky boli pridelené v sume 1 225 673 eur a čerpané v sume 1 224 057 eur
(99,9 %). Výdavky v rámci tohto podprogramu boli čerpané hlavne na podpoloţke 637002 – Konkurzy a súťaţe
v rámci kategórie 630 – Tovary a sluţby v sume 1 221 967 eur.
Podprogram 0D503 – Vakcíny proti hepatitíde typu A a B
Obsahuje finančné prostriedky určené na zvýšenie ochrany pedagogických a odborných zamestnancov
pred infekčnými ochoreniami úhradou časti nákladov na vakcíny proti hepatitíde typu A a B, ktoré navštevuje
najmenej 50 % detí alebo ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja
boli pridelené rozpočtové prostriedky v kategórii 630 – Tovary a sluţby v sume 183 599 eur a pre zamestnancov
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja boli pridelené finančné
prostriedky v kategórii 640 – Beţné transfery v sume 1 050 279 eur. Tieto finančné prostriedky boli na základe
rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 204/2013 presunuté a vyčerpané na úhradu penalizačných
faktúr firmy BENY – STAV Prievidza, s. r. o. Cintorínska 21, Bratislava za delimitované záväzky Krajského
školského úradu Trenčín v rámci podprogramu 08C07 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom
školstve v sume 124 744,90 eur a rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 239/2013 presunuté v sume
1 109 133 eur na posilnenie mzdového normatívu a odvodov do poisťovní do podprogramu 0D501, v rámci
ktorého boli vyčerpané.
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Podprogram 0D504 – Infraštruktúra vzdelávania
Zabezpečuje finančné prostriedky na projekty zamerané na rekonštrukcie, modernizácie a prestavby škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré v rámci Regionálneho
operačného programu zasiela Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Pridelené rozpočtové prostriedky v sume 1 431 568 eur boli v sledovanom období čerpané v sume
1 431 568 eur (100,0 %), z toho na kóde zdroja 11T1 – Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) v sume
1 216 901 eur a na kóde zdroja 11T2 – Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR) v sume 214 667 eur.
Výdavky tohto podprogramu boli čerpané najmä v kategórii 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania v sume 293 506 eur a v kategórii 630 – Tovary a sluţby v sume 985 033 eur.
Podprogram 0D505 – Rozvojové projekty
Bol zaradený do programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR za účelom zabezpečenia realizácie
finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na rozvojové projekty
v roku 2013: „Podpora výchovy a vzdelávania ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základných
školách“,

„Grafické

systémy

v odbornom

vzdelávaní

a príprave

na

rok

2013“,

„Psychologické

a špeciálnopedagogické poradenstvo“, „Ţiaci so zdravotným postihnutím“, „Enviroprojekt“

a ,„Zdravie

a bezpečnosť na školách 2013“. Na zabezpečenie zámeru podprogramu kvalitne a efektívne podporovať
rozvojové projekty boli pridelené rozpočtové prostriedky v sume 420 656 eur a čerpané v sume 419 949 eur
(99,8 %).
MEDZIREZORTNÉ PROGRAMY A PODPROGRAMY
Podprogram 05T03 – Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
V rámci podprogramu boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie operatívneho
poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia v sume 49 500 eur, len na beţné výdavky v kategórii
tovary a sluţby. Rozpočtové finančné prostriedky boli pouţité na nákup humanitárneho

materiálu v sume

24 110 eur, na prepravu humanitárnej pomoci vo výške 25 311 eur. MV SR realizovalo v roku 2013 poskytnutie
materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia pre Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko a Afganistan.
Podprogram 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Podprogram zabezpečuje podmienky pre financovanie viacerých zloţiek kapitoly

v čase krízových

situácií. Na rok 2013 bol schválený rozpočet v sume 46 837 eur len v rámci beţných výdavkov (kategória 630 tovary a sluţby), v priebehu roka upravený na sumu 46 823 eur a čerpaný sumou 46 111 eur. Na základe
zmluvy o dielo k programovému prostriedku JISHM/EPSIS - Jednotný informačný systém (určený pre subjekty)
hospodárskej mobilizácie, bola realizovaná rekonfigurácia modulov v informačnom systéme JISHM/EPSIS®
v sume 36 000 eur. Finančné prostriedky v sume 7 572 eur boli pouţité na školenia, kurzy a odbornú prípravu
a 2 120 eur na všeobecný materiál.
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Podprogram 09702 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Schválený rozpočet beţných transferov podprogramu 09702 v sume 238 200 eur bol v priebehu roka
upravený na 199 320 eur a vyčerpaný v plnom rozsahu. Prostriedky boli pouţité na zaplatenie príspevkov do
medzinárodnej policajnej organizácie INTERPOL v sume 149 460 eur a Medzinárodnej organizácii pre migráciu
(IOM) v sume 49 860 eur.
Podprogram 00201 – MV SR – Civilné núdzové plánovanie v SR
V rámci podprogramu bol schválený rozpočet v sume 6 750 eur na tovary a sluţby. Tieto finančné
prostriedky boli v závere roka rozpočtovým opatrením MF SR v plnej výške viazané. Ciele realizované v rámci
tohto programu boli plnené v rámci výdavkov podprogramu 06V0G.
Podprogram 0AS01 – MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
V schválenom rozpočte na rok 2013 bola na tento podprogram vyčlenená suma 6 750 eur. Podobne
ako v podprograme 00201 – Civilné núdzové plánovanie, boli

z dôvodu nerealizovania niektorých

plánovaných zahraničných ciest v rámci plnenia cieľov podprogramu 0AS01, finančné prostriedky viazané
v sume 5 479 eur. Čerpanie v rámci podprogramu k 31. 12. 2013 bolo v sume upraveného rozpočtu 1 271 eur.
Finančné prostriedky boli pouţité na zahraničné sluţobné cesty súvisiace s medzinárodnými aktivitami
Slovenskej republiky v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.
Podprogram 0AR06 – Ministerstvo vnútra SR – Protidrogová politika
V uvedenom podprograme boli rozpočtové upravené v priebehu roka na sumu 19 446 eur a čerpané
sumou 19 221 eur (98,8 %). Z vecného hľadiska boli vynaloţené najmä na nákup všeobecného materiálu
v sume 10 137 eur, výpočtovú techniku 2 089 eur a interiérové vybavenie v sume 2 096 eur.
Podprogram 08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam
Schválený rozpočet v sume 13 500 eur bol upravený v priebehu roka na 8 322 eur a k 31. 12. 2013
čerpaný sumou 8 322 eur (100,0 %). Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená činnosť kontrolných
a chemických laboratórií, servis a opravy rozhodujúcich prístrojov ako FTIR analyzátorov plynov, výmena
senzorov v prístrojoch, oprava s následnou kalibráciou prístrojov, oprava rádiometra.
Podprogram 06G1L – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MV SR
Z dôvodu spustenia implementácie projektu Národný program vzdelávania pre IZS v roku 2013 bol
do programovej štruktúry MV SR zaradený medzirezortný podprogram 06G1L – Budovanie kapacít
a zlepšenie kvality verejnej správy – MV SR. V rámci uvedeného podprogramu boli v roku 2013
rozpočtovým opatrením pridelené finančné prostriedky v sume 99 068, ktoré boli v plnej výške aj vyčerpané
na obstaranie výpočtovej, telekomunikačnej techniky, dataprojektory a inú techniku potrebnú pre školiace
strediská IZS tak, aby od januára 2014 mohli byť zahájené aktivity v rámci implementácie projektu Národný
program vzdelávania pre IZS.
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 73 967 567 eur (čerpané na 100 %), pričom
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zdrojom financovania boli predovšetkým fondy EÚ (kód zdroja 11S1, 13S1) v sume 55 704 975 eur, prostriedky
spolufinancovania z rozpočtu SR (kódy zdroja 11S2, 11S3,13S2, 13S3) v sume 18 262 592 eur.
Z hľadiska ekonomickej kategórie bol rozpočet na tovary a sluţby v sume 6 356 448 eur a čerpal sa
v plnom rozsahu, predovšetkým na školenia, kurzy, semináre v sume 3 614 223 eur , za rutinnú a štandardnú
údrţbu softveru v sume 2 111 398 eur, za špeciálne sluţby sumou 561 600 eur.
Rozpočet kapitálových výdavkov v sume 67 587 371 eur bol takisto vyčerpaný v plnom rozsahu, a to
predovšetkým za softvér 48 963 220 eur, výpočtovú techniku 17 386 864 eur a licencie v sume 867 688 eur.
Z hľadiska programovej štruktúry bola na prvku 0A90801 – Elektronizácia sluţieb matriky čerpaná
suma 4 930 564 eur, 0A90803 – Register fyzických osôb 20 168 eur, 0A90804 – Register adries 2 073 271 eur,
0A90805 – Elektronická identifikačná karta suma 1 718 827 eur, 0A90806 – Elektronické sluţby pre osvedčenie
o evidencii vozidiel 3 864 eur, 0A90807 - Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne 1 598 400 eur, 0A90809 –
Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel suma 13 876 621 eur, 0A9080A – Elektronické sluţby národnej
evidencie vozidiel, časť 2 v sume 8 838 580, 0A9080C – Elektronické sluţby MV SR na úseku verejného
poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v sume 40 907 272 eur. Realizácia uvedených projektov zabezpečí
elektronizáciu sluţieb, a tým ich skvalitnenie a sprístupnenie občanovi prostredníctvom internetu.
Okrem týchto medzirezortných podprogramov boli v schválenom rozpočte na rok 2013 uvedené aj ďalšie
podprogramy, avšak bez finančného krytia. V podprograme 06E0J – MV SR- miesta riadenia pre obranu štátu
neboli v roku 2013 čerpané prostriedky. Vecné aktivity v rámci podprogramu 06G0V – Aktívna politika trhu práce
a zvýšenie zamestnanosti MV SR neboli v roku 2013 čerpané prostriedky. 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 hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
Výdavky na spoločné programy SR a EÚ zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
V sledovanom období v rámci štrukturálnych fondov MV SR boli v roku 2013 pouţité finančné
prostriedky v celkovej sume 83 458 653,83 eur, z toho zo zdrojov EÚ 79 634 422,15 eur.
Projekty boli realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Regionálneho
operačného programu, Operačného programu cezhraničnej spolupráce, Operačného programu Výskum a vývoj,
Operačný program vzdelávanie, Operačný program zamestnanosť a sociálne inklúzia a Operačný program
Technická pomoc.
V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo sekciou informatiky, telekomunikácii
a bezpečnosti MV SR implementovaných 15 projektov, ktorých realizácia spadá do sledovaného obdobia.
Celkovo bolo na uvedené projekty vykázané čerpanie v sume 73 967 566,72 eur, z toho zo zdroja EÚ čiastka
73 967 566,72 eur.
Z Regionálneho operačného programu bolo v sledovanom období prostredníctvom Prezídia
Hasičského a záchranného zboru SR realizovaných spolu 78 projektov zameraných najmä na rekonštrukciu
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a modernizáciu hasičských staníc V rámci uvedeného programu boli v r. 2013 vyčerpané finančné prostriedky
v celkovej sume 4 640 954,17 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 707 324,15 eur.
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 5 projektov, na ktoré boli vynaloţené finančné
prostriedky v celkovej sume 1 408 388,18 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 572 151,37 eur.
V rámci operačného programu Výskum a vývoj boli realizované 3 projekty zamerané na bezpečnostný
výskum s prínosom pre ochranu obyvateľov a boj proti terorizmu. Celkovo boli v roku 2013 v rámci uvedeného
programu vyčerpané finančné prostriedky v sume 1 100 721,19 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume
1 080 986,78 eur.
V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol realizovaný jeden projekt
zameraný na zavedenie nových prístupov k poskytovaniu záchrannej sluţby v súlade s normami a očakávaniami
EÚ. Na projekt bolo celkovo v roku 2013 vyčerpaných 1 535 850,16 eur, z toho zo zdrojov EÚ suma
1 530 649,42 eur.
V rámci operačného programu Vzdelávanie boli realizované dva projekty na ktoré bolo vyčerpaných
383 810,79 eur, z toho zo zdrojov EÚ suma 373 344,14 eur.
V rámci operačného programu Technická pomoc boli pouţité finančné prostriedky na mzdy a zákonné
odvody zamestnávateľa v sume 421 362,62 eur, z toho zo zdrojov EÚ v kapitole MV SR na refundáciu miezd
a zákonných odvodov zamestnávateľa v sume 402 399,57 eur.
Výdavky na spoločné programy SR a EÚ nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
Programy Európskej komisie
V rámci komunitárnych programov ministerstvo v roku 2013 realizovalo projekty v rámci nasledovných
programov Európskej komisie, a to:
- Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti,
- Akcie Únie - Európsky fond pre utečencov ERF
- Tematický program zameraný na spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu
- Kultúra
- Stredná Európa
- Program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií
- 7. rámcový program
- Progress
- Frontex – refundácia spoločných akcií členských štátov EÚ
V rámci vyššie uvedených všetkých programov Európskej únie boli v roku 2013 pouţité finančné
prostriedky v celkovej sume 2 684 523,76 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 895 465,48 eur.
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Projekty všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
V roku 2013 výdavky na jednotlivé projekty fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov boli v celkovej sume 3 230 236,42 eur, z toho výdavky z prostriedkov EÚ boli v sume
1 365 351,34 eur, zdroje spolufinancovania boli v sume 353 536,96 eur a na predfinancovanie boli pouţité
finančné prostriedky v celkovej sume 1 511 348,12 eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 437 248,46 eur a zo
zdrojov jednotlivých fondov z predchádzajúcich rokov v sume 1 074 099,66 eur.
Z prostriedkov fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov 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 304 075,18 eur.
V rámci vysporiadania Európskeho fondu pre návrat boli Európskej komisii vrátené nevyuţité finančné
prostriedky v roku 2013 v sume 79 371,49 eur.
Celkové výdavky všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v roku 2013 predstavovali
sumu 3 613 683,09 eur, z toho výdavky z prostriedkov EU boli v sume 2 822 897,67 eur.
Projekty všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov boli implementované
a financované podľa jednotlivých fondov a programových rokov nasledovne:
Európsky fond pre utečencov (ERF)
V rámci ERF boli výdavky v roku 2013 v celkovej sume 796 899,26 eur, z toho prostriedky EÚ
predstavovali sumu 253 765,12 eur, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR sumu 110 363,77 eur a na
predfinancovanie projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 432 770,37 eur. Zo zdrojov ERF boli na
predfinancovanie projektov pouţité finančné prostriedky v sume 340 812,72 eur z toho 310 794,24 eur zo zdrojov
ERF z predchádzajúcich rokov, suma 30 000,50 eur z RP 2012 a v sume 17,98 eur boli pouţité úroky za ročné
programy 2008 a 2009. Zo zdrojov ŠR boli na predfinancovanie projektov pouţité finančné prostriedky v celkovej
sume 91 957,65 eur.
Ročný program 2010:
Na financovanie projektov ERF 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 1 104,44 eur.
Finančné prostriedky boli pouţité na platbu zo záverečného zúčtovania v rámci individuálneho projektu
pre konečného príjemcu Spoločnosť ľudí dobrej vôle.
Ročný program 2011:
Na financovanie projektov ERF 2011 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 21 514,82 eur.
V rámci ročného programu 2011 boli ukončené dva individuálne projekty.

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.
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Finančné prostriedky boli pouţité na platby zo záverečného zúčtovania v rámci individuálnych projektov
pre konečného príjemcu Slovenská humanitná rada a na tretiu preddavkovú platbu pre konečného príjemcu
Spoločnosť ľudí dobrej vôle.
Ročný program 2012:
Na financovanie projektov ERF 2012 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 774 280 eur.
Finančné prostriedky boli pouţité na preddavkové platby v rámci individuálnych projektov pre konečných
príjemcov Slovenská humanitná rada, Marginal a Obec Rovné.
Fond pre vonkajšie hranice (EBF)
Výdavky v roku 2013 boli v celkovej sume 1 043 261,92 eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali sumu
319 046,79 eur, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR sumu 8 230,90 eur a na predfinancovanie projektov boli
pouţité finančné prostriedky v sume 715 984,23 eur, z toho 508 459,03 eur zo zdrojov EBF z predchádzajúcich
rokov a 207 525,20 eur zo zdrojov ŠR.
Finančné prostriedky boli pouţité na zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenie dozoru na vonkajšej pozemnej
hranice s Ukrajinou prostredníctvom detekčného systému Radiobarrier a technickým vybavením Fotopasce,
perimetrickým káblom a mobilnými pozorovacími veţami, investície do špeciálneho vybavenia na posilnenie
monitorovania výkonu hraničnej kontroly a dozoru na vonkajšej hranici, zabezpečenie najmodernejšieho
technického vybavenia pre výkon riadenia vonkajšej pozemnej hranice, modernizáciu technického vybavenia
národnej ústredne SIRENE a spoločných kontaktných pracovísk, financovanie aplikačnej, legislatívnej
technologickej podpory národného vízového informačného systému N-VIS, obmenu a kompletizácia
hardverových komponentov systém NVIS, posilnenie odborných kapacít orgánov zodpovedných zariadenie
vonkajších hraníc a konzulárnych úsekov na úrovni hraničnej a cudzineckej polície P PZ SR v oblasti poskytnutia
prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným chorobám, vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej
polície v anglickom jazyku, preškolenie príslušníkov PZ v oblasti vonkajších hraníc a medzinárodnej spolupráce
so zameraním na oblasť Schengenského informačného systému, zaobstaranie modernej automobilovej techniky
za účelom zabezpečenia efektívnejšieho hraničného dozoru a kontroly, zabezpečenie technického vybavenia pre
automatizovaný systém identifikácie osôb v záujme zefektívnenia kontroly osôb na vonkajšej pozemnej hranici
SR s Ukrajinou prostredníctvom mobilnej daktyloskopickej identifikácie.
Ročný program 2011:
V rámci ročného programu 2011 boli vyčerpané finančné prostriedky na projekty v celkovej sume
789 031,08 eur.
Finančné prostriedky boli pouţité na dofinancovanie dvoch individuálnych projektov v oblasti vzdelávania
príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom jazyku a posilnenie odborných kapacít orgánov
zodpovedných zariadenie vonkajších hraníc a konzulárnych úsekov na úrovni hraničnej a cudzineckej polície
P PZ SR v oblasti poskytnutia prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným chorobám. V prípade národných
projektov boli finančné prostriedky pouţité na zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenie dozoru na vonkajšej pozemnej
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hranice s Ukrajinou, investície do špeciálneho vybavenia na posilnenie monitorovania výkonu hraničnej kontroly
a dozoru na vonkajšej hranici, zabezpečenie najmodernejšieho technického vybavenia pre výkon riadenia
vonkajšej pozemnej hranice, modernizáciu technického vybavenia národnej ústredne SIRENE a spoločných
kontaktných pracovísk, financovanie aplikačnej, legislatívnej technologickej podpory národného vízového
informačného systému N-VIS. Príjemcami národných projektov boli Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ,
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR.
Konečnými príjemcami v rámci individuálnych projektov boli PLUS Academia, n.o. a Slovenská zdravotnícka
univerzita.
Ročný program 2012:
V sledovanom období boli na financovanie projektov ročného programu 2012 vyčerpané finančné
prostriedky na projekty v celkovej sume 254 230,84 eur.
Financované boli národné projekty pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Úrad medzinárodnej
policajnej spolupráce P PZ, Kriminalistický a expertízny ústav P PZ a Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záleţitostí SR. Finančné prostriedky boli pouţité na zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenie dozoru na
vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou prostredníctvom detekčného systému Radiobarrier a technickým
vybavením Fotopasce, perimetrickým káblom a mobilnými pozorovacími veţami, preškolenie príslušníkov PZ
v oblasti vonkajších hraníc a medzinárodnej spolupráce so zameraním na oblasť Schengenského informačného
systému, obmenu a kompletizácia hardverových komponentov systém NVIS, na zabezpečenie technického
vybavenia pre automatizovaný systém identifikácie osôb v záujme zefektívnenia kontroly osôb na vonkajšej
pozemnej hranici SR s Ukrajinou prostredníctvom mobilnej daktyloskopickej identifikácie.
Európsky fond pre návrat (RF)
V rámci RF boli výdavky v roku 2013 v celkovej sume 714 913,69 eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali
sumu 439 428,92 eur, zdroje spolufinancovania ŠR MV SR sumu 195 743,33 eur a na predfinancovanie
projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 79 759,42 eur, z toho zdroje fondu z predchádzajúcich rokov
v sume 73 722,97 eur a zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 105 560,24 eur z rozpočtu MV SR suma
6 036,45 eur.
Ročný program 2010
Na financovanie projektov RF 2010 bolo čerpanie zníţené o finančné prostriedky v celkovej sume
5 600,98 eur.
Finančné prostriedky sa týkali finančného vysporiadania k zisteniam z vládneho auditu č. A 487 týkajúce
sa niektorých útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ v rámci národného projektu.
Ročný program 2011
Na financovanie projektov RF 2011 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 237 457,09 eur.
V rámci individuálnych projektov pre konečných príjemcov Medzinárodná organizácia pre migráciu,
Slovenská humanitná rada, Liga za ľudské práva a PLUS Academia n.o. boli finančné prostriedky pouţité na
finančné vysporiadanie v rámci čerpania projektov a záverečných platieb na „ poskytnutie cieľovej skupine
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humánnej, organizovanej a finančne efektívnej moţnosti 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
P PZ 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 2012
Na financovanie projektov RF 2012 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 499 454,05 eur.
V rámci individuálnych projektov pre konečných príjemcov Medzinárodná organizácia pre migráciu,
Slovenská humanitná rada, Marginal a PLUS Academia n.o. boli finančné prostriedky pouţité na preddavkové
platby na „poskytnutie cieľovej skupine humánnej, organizovanej a finančne efektívnej moţnosti 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“, „zlepšenie právneho povedomia

a zabezpečenie poskytovania právneho poradenstva a právnej pomoci príslušníkom cieľovej skupiny“ ako aj na
„dosiahnutie zlepšenia úrovne ovládania anglického a ruského jazyka príslušníkov PZ“. V súvislosti
s financovaním národného projektu pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ boli finančné prostriedky
pouţité na zabezpečenie prevozu migrantov v prípade realizácie vyhostenia, na zabezpečenie stravy počas
prípravy a realizácie návratovej operácie, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských sluţieb ako aj
poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF)
V rámci Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín boli výdavky v roku 2013
v celkovej sume 675 161,55 eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali sumu 323 127,99 eur, zdroje
spolufinancovania ŠR MV SR sumu 144 759,20 eur a na predfinancovanie projektov boli pouţité finančné
prostriedky v sume 207 274,36 eur, z toho 181 105,44 eur zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov a zo zdrojov
štátneho rozpočtu v sume 26 168,92 eur.
Finančné prostriedky boli pouţité na financovanie individuálnych projektov v rámci ročných programov EIF
2011 a EIF 2012, ako aj jedného národného projektu v rámci ročného programu EIF 2012.
Ročný program 2011:
V sledovanom období boli na financovanie projektov zo zdrojov EIF 2011 vyčerpané finančné
prostriedky v sume 1 490,43 eur a zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov v sume 37 211,29 eur, 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
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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. V roku 2013 bola ukončená realizácia všetkých projektov z RP 2011. Celkové
čerpanie finančných prostriedkov vzhľadom na zazmluvnenú sumu 854 517,13 eur bolo vo výške 94,7%.
Ročný program 2012:
V sledovanom období boli na financovanie projektov zo zdrojov EIF 2012 vyčerpané finančné
prostriedky v sume 321 637,56 eur a zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov v sume 143 894,15 eur, ktoré boli
pouţité na úhradu preddavkových platieb konečným príjemcom Liga za ľudské práva, Slovenská katolícka
charita, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia Intenda, 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. 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.
Projekt Nadácia Intenda s názvom „Multikultúrne rozprávky“ bol zameraný na vydanie rozprávkovej knihy pre
deti. Inštitút pre verejné otázky implementuje jediný výskumný projekt v rámci ročného programu 2012 s názvom
„Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve“.
Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv
uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
V roku 2013 MV SR, okrem zdrojov zo štrukturálnych fondov a programov Európskej komisie, vyuţilo na
financovanie rezortných projektov aj zdroje z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky
finančný mechanizmus). V jeho rámci v roku 2013 prebiehala realizácia dvoch projektov - projektu „Zlepšenie
pripravenosti záchranných zloţiek“ a projektu „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru
ACHERON“.V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu v
sume 122 467,70 eur.
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky k prostriedkom EÚ a programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce predkladáme v nasledovnom členení:
I. Celkové spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov za
rok 2013 predstavuje sumu 3 824 231,68 eur, z toho operačný program Regionálneho operačného programu
vrátane cezhraničnej spolupráce v sume 3 769 866,83 eur, operačný program
19 734,41 eur, operačný program

Výskum a vývoj v čiastke

Vzdelávanie v sume 10 466,65 eur, operačný program

a sociálna inklúzia v sume 5 200,74 eur a operačný program TA v sume 18 963,05 eur.
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II. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k výdavkom nezaradených do výdavkov v členení na
spolufinancovanie
- k priamym projektom programov EK

vrátane príspevku na spolufinancovanie predstavovalo

spolufinancovanie 682 097,03 eur.
- 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 790 785,42 eur,
z rozpočtu roka 2013 (zdroj 11R2) bola vyčerpaná suma 353 536,96 eur.
III. V programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce bolo v roku 2013 realizované čerpanie výdavkov na
spolufinancovanie ŠR SR v sume 20 779,51 eur.

1. 4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v eur

Schválený
Rozpočet
1
Príjmy spolu:

Upravený
Rozpočet

Skutočnosť

2
64 000 000

3
53 095 187

4
53 476 414

0
899 570 100

0
2 011 331 150

0
2 007 231 214

0
- 835 570 100

59 638 607
- 1 958 235 963

59 630 191
- 1 953 754 800

0

-59 638 607

-59 630 191

Z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ

Výdavky spolu:
z toho:
kryté prostriedkami z EÚ

Saldo príjmov a výdavkov
z toho:
z prostriedkov EÚ

Údaje v tabuľke sú uvedené v schválenom rozpočte, upravenom rozpočte ako aj v čerpaní len za rozpočtové zdroje.

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

finančných

operáciách

na

mimorozpočtových účtoch sú vykázané vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy.
1.5.1 Príjmové finančné operácie
Z finančného výkazu FIN 1-12 z časti Príjmové operácie na mimorozpočtových účtoch - Rekapitulácia
vyplýva, ţe rozpočtové organizácie vykázali na poloţke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
v kategórii 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sumu celkom 46 457 922 eur.
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V kategórii 410 – Zo splátok tuzemských úverov, pôţičiek a návratných finančných výpomocí, na poloţke
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 411005 – Od fyzickej osoby sú zaúčtované splátky istín
vyplývajúce z poskytnutých návratných výpomocí zamestnancom zo sociálneho fondu. Splátky pôţičiek
predstavovali 6,5 % celkových príjmov klasifikovaných v kategórii 400 v sume 3 021 709 eur. Tieto prostriedky sú
preukázateľne vedené na účtoch sociálneho fondu rozpočtovej organizácie Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV
SR“) a Akadémia Policajného zboru.
Zvyšnú časť príjmových finančných operácií 93,5 % 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 (ďalej len „zákon o účtovníctve“) zaúčtovali organizácie prevod finančných
prostriedkov na mimorozpočtových účtoch k 1. 1. 2013 v sume 43 436 213 eur a dodrţali tak kontinuitu údajov
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
1.5.2. Výdavkové finančné operácie
Na základe rekapitulácie výdavkovej časti finančných operácií na mimorozpočtových účtoch je moţné
konštatovať, ţe organizácie vykázali v kategórii 800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami v sume 3 498 364 eur. 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 2013 bol v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválený limit priemerného počtu

zamestnancov rozpočtových organizácií 36 120 osôb, z toho 23 047 príslušníkov Policajného zboru, 4 286
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 128 príslušníkov Horskej záchrannej sluţby, 4 153 zamestnancov
v štátnej sluţbe a 4 506 ostatných zamestnancov. V priebehu roka došlo k úprave schválených počtov, a to
v súvislosti s delimitáciou špecializovanej štátnej správy do ekonomickej pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, konkrétne s účinnosťou od 1.1.2013 10 324 funkčných miest z krajských školských úradov,
48 funkčných miest z územných vojenských správ a 186 funkčných miest z krajských stavebných úradov. V rámci
II. etapy programu ESO s účinnosťou od 1.10.2013 sa delimitoval priemerný počet 538 funkčných miest
z katastrálnych úradov, 201 funkčných miest z úradov ţivotného prostredia, 91 funkčných miest z úradov cestnej
dopravy a pozemnej komunikácie a 176 funkčných miest z lesných a pozemkových úradov. V súvislosti
s vykázanými úsporami pri realizácii I. etapy programu ESO vo verejnej správe sa zníţil počet zamestnancov
v prepočítanom počte o 115 funkčných miest. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
sa upravil prepočítaný počet zamestnancov o 3 funkčné miesta pre Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity v súvislosti s realizáciou projektu Investícia v rannom detstve – podpora sociálnej
inovácie a integrácie Rómov. V dôsledku toho sa zvýšil upravený rozpočet priemerného počtu zamestnancov na
47 572 osôb, a to o 1 346 osôb v štátnej sluţbe a o 10 106 osôb vo verejnom záujme.
Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2013 dosiahol 45 696 zamestnancov, čo je
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v porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2013 menej o 1 876 osôb a oproti skutočnosti roku 2012 viac o 11 755
osôb. K najvýraznejšiemu nenaplneniu stavov došlo u príslušníkov Policajného zboru, a to o 1 145 osôb,
u ostatných zamestnancov o 601 osôb a u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru o 130 osôb. Skutočný
priemerný počet príslušníkov Policajného zboru k 31. 12. 2013 je o 438 osôb viac a príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru o 87 osôb viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roku.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2013 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky
č. 532/2012 bol ako záväzný ukazovateľ stanovený počet zamestnancov aparátu ústredného orgánu 1 497 osôb,
z toho 99 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 628 štátnych zamestnancov a 770 ostatných
zamestnancov. V priebehu roka 2013 došlo k úprave priemerného počtu zamestnancov aparátu na 1 569
zamestnancov. Zvýšenie upraveného priemerného počtu zamestnancov o 72 osôb bolo spôsobené najmä
zohľadnením úprav zo záveru roka 2012, ktoré neboli zohľadnené v schválenom rozpise rozpočtu na rok 2013.
Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 1 569 zamestnancov bolo niţšie o 100 osôb.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol
1.7.1. Výsledky interných a externých kontrol
Výsledky interných kontrol
Kontrolné orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v roku 2013 vykonali
celkovo 161 následných finančných kontrol, z čoho 93 kontrol bolo ukončených záznamom a 68 kontrol bolo
ukončených správou.
Odbor ekonomickej a finančnej kontroly úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby ministerstva
vykonal 60 následných finančných kontrol, z čoho 23 kontrol bolo ukončených záznamom a 37 kontrol bolo
ukončených správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Bratislava vykonalo
15 následných finančných kontrol, z čoho 14 kontrol bolo ukončených záznamom a 1 kontrola bola ukončená
správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica vykonalo 12
následných finančných kontrol, z čoho 9 kontrol bolo ukončených záznamom a 3 kontroly boli ukončené správou.
Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Nitra vykonalo 28 následných finančných
kontrol, z čoho 23 kontrol bolo ukončených záznamom a 5 kontrol bolo ukončených správou. Oddelenie
špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Prešov vykonalo 12 následných finančných kontrol,
z čoho 6 kontrol bolo ukončených záznamom a 6 kontrol bolo ukončených správou. Oddelenie špecializovaných
činností odboru školstva Okresného úradu Trnava vykonalo 6 následných finančných kontrol, z čoho 3 kontroly
boli ukončené záznamom a 3 kontroly boli ukončené správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru
školstva Okresného úradu Trenčín vykonalo 3 následné finančné kontroly, z čoho 1 kontrola bola ukončená
záznamom a 2 kontroly boli ukončené správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného
úradu Ţilina vykonalo 28 následných finančných kontrol, z čoho 14 kontrol bolo ukončených záznamom a 4
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kontroly boli ukončené správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Košice
vykonalo 7 následných finančných kontrol, ktoré boli ukončené správou.
Skontrolované boli prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej sume 110 177 860,30 eur.
Výsledky externých kontrol
Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov
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 postení v znení
neskorších predpisov u zamestnávateľa Centrum podpory Prešov za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013.
Kontrolou bol zistený preplatok poistného v sume 4 722,23 eur.
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
Kontrola správnosti odvodu poistného (preddavkov na poistné) na zdravotné poistenia, ako aj
dodrţiavania ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov u platiteľa
poistného ministerstvo za obdobie

od júla 2011 do apríla 2013. Kontrola bola ukončená bez zistenia

nedostatkov.
1.7.2. Zhodnotenie

opatrení

prijatých

na

odstránenie

nedostatkov

zistených

v hospodárení

s rozpočtovými prostriedkami
Na nápravu nedostatkov zistených 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 a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu, preškoliť všetkých zodpovedných
zamestnancov zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia, zavedenie písomnej
evidencie hlásených opráv kopírovacích strojov, v ktorej budú zaznamenané údaje o výrobnom čísle, dátume
opravy, čísle objednávky, číslo faktúry, suma za opravu za účelom presného sledovania nákladovosti ako
i moţnosti reklamácie vykonanej opravy, zabezpečiť servis kopírovacích strojov a kancelárskej techniky cez
iného dodávateľa a vyţadovať od tohto dodávateľa uvádzať na pracovných listoch stav počítadla pri oprave
a servise, objednávanie sluţieb realizovať výhradne cez novo vytvorený ţiadankový portál s prepojením na
modul objednávky, uvádzať v kaţdej objednávke výrobné číslo prístroja ako aj podrobný opis poruchy
s uvedením miesta určenia výkonu práce, vydať usmernenie na riadne podpisovanie pracovných listov
s uvedením čitateľného priezviska, dátumu prevzatia sluţby a vyškrtnutím nevypísaných riadkov zamedziť
dodatočnému dopisovaniu do pracovných listov, vydať nové poverenie na vykonávanie predbeţnej finančnej
kontroly pracovníkovi vystavujúcemu objednávky na servis kancelárskej techniky, uvádzať na objednávke číslo
platnej zmluvy a vykonávať predbeţnú finančnú kontrolu na objednávke v súlade s touto zmluvou, vykonávať
predbeţnú finančnú kontrolu na schvaľovacej doloţke k faktúre a preskúmanie vecnej správnosti v súlade
s platnou zmluvou, riešiť personálne obsadenie vrátnice strediska Inštitútu pre verejnú správu Bratislava,
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zadeľovať pracovný čas na vrátnici tak, aby v priebehu 24 hodín nepresiahol 12 hodín, mzdy vyplácať v riadnom
výplatnom termíne, t. j. najneskoršie vo výplatný deň, ktorým je 10. deň v mesiaci, tankovať sluţobné vozidlo len
na kartu pridelenú ku konkrétnemu sluţobnému vozidlu, vykonať rozbor zistených nedostatkov so
zamestnancami odboru verejného obstarávania ministerstva, zosúladiť účtovné doklady so skutočnosťou,
uzatvoriť darovaciu zmluvu s dodávateľom a vykonať opravu účtovania, t. j. zmenu zaúčtovania majetku, zvýšiť
dôraz na samovzdelávanie pracovníkov, spracovať komplexnú informáciu k zisteným nedostatkom, usmerniť
príslušníkov vykonávajúcich verejné obstarávanie so zameraním na zistené nedostatky a na predpisy platné vo
verejnom obstarávaní, podpísanie dodatku k zmluve o navýšení splátok, aby bol dodrţaný termín splatenia
sociálnej výpomoci, návrh zmluvy zasielať na právne posúdenie sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov
ministerstva, zabezpečiť kontrolu účelovosti pouţitia pôţičky predkladaním faktúr a pokladničných dokladov,
zabezpečiť systémové opatrenia, týkajúce sa ex ante kontroly ako aj priebeţnej kontroly procesu verejného
obstarávania, zabezpečiť prípravu a spracovanie plánu verejného obstarávania, vydať osobitné usmernenie na
spôsob a postup vymáhania pohľadávok za nájom a sluţby spojené s uţívaním bytov a úrokov z omeškania,
zabezpečiť stravovanie ţiakov I. aj II. stupňa školy v školskej jedálni, zabezpečiť prehľadnú evidenciu dochádzky
ţiakov, zabezpečiť vystavenie písomného dokladu o prevzatí daného počtu stravných lístkov v mesiaci a výšky
úhrady zamestnanca a stravné lístky, potvrdiť doklad podpisom zamestnancov a dátumom prevzatia, zabezpečiť
úhradu za stravné lístky zamestnancov školy pre spoločnosť Vaša Slovensko bezhotovostným prevodom,
nevykonávať úhradu za občerstvenie ţiakov z rozpočtu školy, zrušiť nevyuţívanú telefónnu linku, zrušiť zmluvu
na zverejnenie kontaktných údajov o škole v Slovenskom telefónnom zozname, prehodnotiť zmluvu na nákup
hygienických prostriedkov, zmluvné podmienky a následné vypovedať zmluvu, zabezpečiť hospodárne
vynakladanie verejných prostriedkov pri nákupe čistiacich a ošetrujúcich prípravkov na podlahu, zabezpečiť
hospodárne čerpanie finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov školy, zabezpečiť udeľovanie
odmien zamestnancom školy podľa zásluhovosti a stanovených kritérií, prehodnotiť zmluvný vzťah s mobilným
operátorom, zmeniť a dojednať výhodnejší program, zabezpečiť úhradu tovarov a sluţieb v beţnom rozpočtovom
roku a nezaťaţovať nasledujúci rozpočtový rok z dôvodu nedostatku zdrojov v beţnom rozpočtovom roku,
vypracovať internú smernicu o cestovných náhradách a zabezpečiť jej dodrţiavanie pri uskutočnení a vykazovaní
pracovných ciest zamestnancov školy, zabezpečovať údrţbárske práce, práce na spracovanie projektových
podkladov, opravy, inštalačné a servisné práce na faktúru, zváţiť ekonomickú výhodnosť a kvalitu prevedenej
práce, vykonávať odvody prostriedkov na účet sociálneho fondu kaţdý mesiac, vypracovať zásady tvorby
a pouţitia sociálneho fondu v škole, vypracovať internú smernicu o inventarizácii majetku a záväzkov v škole
a zabezpečiť jej dodrţiavanie, vypracovať internú smernicu o vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly v škole
a zabezpečiť jej dodrţiavanie, určiť osoby zodpovedné za zistené nedostatky a určiť voči nim opatrenia,
upozorniť zamestnancov na dôsledné vypĺňanie cestovných príkazov, vypisovať cestovné príkazy pri kaţdej
pracovnej ceste, účtovať o majetku priebeţne, evidovať všetok nakúpený tovar, ktorý má charakter majetkových
poloţiek, zverejňovať objednávky a faktúry za potraviny a réţiu školskej jedálne, vykonať mimoriadnu
inventarizáciu majetku a záväzkov k 15.2.2014, uzatvoriť dohody o zráţkach so zamestnancami, ktorí
neoprávnene poberali stravné lístky počas dovolenky a finančné prostriedky odviesť na príjmový účet, uzatvoriť
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dohody o zráţkach so zamestnancami, ktorí nehospodárne vyuţívali sluţobné mobilné telefóny a finančné
prostriedky odviesť na príjmový účet, na pracovnej porade upozorniť všetkých zamestnancov na dôsledné
vypĺňanie cestovných príkazov a pod.
1.7.3. Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky boli v roku 2013 vykonané kontroly hospodárenia
s nasledovným zameraním:
1. Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení na
Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Účelom kontroly bolo preveriť dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri
nakladaní s finančnými prostriedkami, s majetkom štátu za rok 2012 a plnenie opatrení z predchádzajúcej
kontroly.
A) Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu
Vykonanou kontrolou bolo zistených 9 porušení zákonov.
B) Kontrola plnenia opatrení
V rámci kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu bola
zamestnancami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonaná aj kontrola plnenia opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov z roku 2008. Z tejto kontroly bolo Akadémiou Policajného zboru
v Bratislave prijatých 21 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrolou bolo zistené, ţe z 21 opatrení bolo 10 splnených, 1 bolo splnené čiastočne a 10 nesplnených.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté ďalšie opatrenia.
2. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách
Účelom kontroly bolo preveriť správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2012 a overiť, či
podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii kapitoly a tieţ preveriť dodrţiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
v stanovených okruhoch hospodárenia. Predmetom kontroly bola analýza hospodárenia kapitoly štátneho
rozpočtu, správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2012, dodrţiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v stanovených okruhoch
hospodárenia a plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly
správnosti zostavenia záverečného účty kapitoly.
Po formálnej a obsahovej stránke bol návrh záverečného účtu spracovaný správne v súlade so smernicou
Ministerstva financií Slovenskej republiky na vypracovanie záverečných účtov. Účtovné a finančné výkazy
zostavené k 31. 12. 2012 neobsahovali významné nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Údaje o finančnej
situácii, majetkovej pozícii a výsledkoch rozpočtového hospodárenia uvedené v návrhu záverečného účtu
63

súhlasili s údajmi účtovných výkazov účtovnej závierky a finančného výkazu o plnení rozpočtu zostaveného
k 31. 12. 2012.
Kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou
správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2011 bolo zistené, ţe z celkových 7 prijatých opatrení
ministerstvo v stanovenom termíne splnilo 6 opatrení a 1 opatrenie bolo splnené čiastočne.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté ďalšie opatrenia.
3. Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky
Účelom kontroly bolo preverenie spoľahlivosti, efektívnosti a účinnosti informačno-komunikačného
prostredia integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté opatrenia.
4. Kontrola úrovne zabezpečovania horskej záchrannej sluţby
Účelom kontroly bolo zhodnotiť dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem pri zabezpečovaní činnosti horskej záchrannej sluţby s osobitným zreteľom na vyuţívanie medzinárodnej
spolupráce.
Kontrolou prijatých opatrení na dosiahnutie úloh nastolených v koncepcii bolo zistené, ţe v koncepcii bolo
prijatých 9 opatrení s horizontom plnenia v rokoch 2012 aţ 2014. Z toho nositeľom plnenia opatrení v 1 prípade
bola výhradne Horská záchranná sluţba, v 1 prípade výhradne ministerstvo a v 7 prípadoch Horská záchranná
sluţba v spolupráci s jednotlivými sekciami ministerstva. Z prijatých 9 opatrení boli 2 opatrenia splnené,
3 opatrenia boli priebeţne plnené, 1 opatrenie bolo čiastočne splnené, 2 opatrenia boli nesplnené a 1 opatrenie
nebolo splnené v stanovenom termíne.
Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté opatrenia.

1. 8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
Pri hodnotení majetkovej pozície kapitoly MV SR za rok 2013 bol podkladom agregovaný účtovný výkaz
Súvaha štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií a Výkaz ziskov a strát štátnych
rozpočtových a príspevkových organizácií. Majetková pozícia kapitoly je zhodnotená na základe stavových
ukazovateľov k 31. 12. 2013. Podrobnejšia špecifikácia jednotlivých druhov majetku, zdrojov krytia majetku,
nákladov a výnosov vychádza z analytickej evidencie Integrovaného informačného systému SAP ( ďalej len „IIS
SAP“).
Z dôvodu významných organizačných zmien v kapitole MV SR realizovaných od 01. 01. 2013
a 01. 10. 2013, ktoré vyplynuli z vládneho programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa)
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schváleného uznesením vlády SR č. 164 zo dňa 27. 04. 2012 sa pri analýze štruktúry majetku upustilo od
vyuţitia metódy porovnávania údajov beţného účtovného obdobia s bezprostredne predchádzajúcim obdobím.
Zrušením samostatných rozpočtových organizácií v rámci kapitoly MV SR, t. j. 8 krajských riaditeľstiev
Policajného zboru, 8 krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, 3 SOŠ Policajného zboru
v Bratislave, Pezinku, Košiciach, SOŠ poţiarnej ochrany v Ţiline, Migračného úradu a 50 obvodných úradov,
pristúpením zrušených rozpočtových organizácií (8 krajských školských úradov, 8 krajských stavebných úradov,
8 územných vojenských správ, 8 krajských úradov ţivotného prostredia, 8 krajských pozemkových úradov,
8 krajských lesných úradov, 8 krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 8 katastrálnych
úradov) v súlade so zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, by porovnávané údaje nemali poţadovanú vypovedaciu hodnotu.
Celková hodnota majetku kapitoly vykázaná k 31. 12. 2013 predstavuje v netto hodnote sumu
1 335 662 783,00 eur v členení na neobeţný majetok, obeţný majetok a časové rozlíšenie aktív. Hodnota
neobeţného majetku vykazovaného obdobia je v sume 916 867 830 eur. Z toho dlhodobý nehmotný majetok
dosiahol hodnotu 104 084 278 eur, dlhodobý hmotný majetok v sume 759 498 005 eur a dlhodobý finančný
majetok sumu 53 285 546 eur. Hodnota obeţného majetku vykazovaného obdobia predstavuje sumu
418 153 829 eur. Z toho zásoby tvoria čiastku 90 552 449 eur, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
hodnotu 106 829 294 eur, dlhodobé pohľadávky sumu 17 264 706 eur, krátkodobé pohľadávky sumu 64 815 485
eur a finančné účty sumu 138 691 895 eur.
Časové rozlíšenie aktív predstavuje k vykazovanému dňu hodnotu 641 125 eur.
Účtovné jednoty MV SR v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len
zákon o účtovníctve) boli povinné ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť ocenenie hodnoty
majetku prostredníctvom odpisov a opravných poloţiek. Odpismi, vykázanými v Súvahe v časti korekcia,
organizácie kapitoly vyjadrili trvalé zníţenie hodnoty dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.
Odpisovanie je zabezpečené prostredníctvom informačných systémov organizácií. Odpisy dlhodobého majetku
v rozpočtových organizáciách MV SR, APZ, HZS a SŠŠR sú stanovené jednotne v zmysle usmernenia
generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky MV SR č. SE-13-67/OU-2009 zo dňa 11. 12. 2009. Doba ţivotnosti pre
jednotlivé kategórie dlhodobého majetku bola stanovená v rokoch v rozmedzí od 4-20 rokov.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t. j. k 31. 12. 2013, sa opodstatnený predpoklad zníţenia hodnoty majetku
pod jeho účtovnú hodnotu, v súlade s ustanovením § 26 zákona o účtovníctve, upravil opravnými poloţkami.
Podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, nariadenia MV SR č. 73/2010 o postupe pri vykonávaní
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v znení neskorších predpisov a rozkazu ministra
vnútra SR č. 117/2013 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. decembru 2013 vykonali rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR
inventarizáciu so stavom k 31. decembru 2013. Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené inventarizačné
rozdiely v rozpočtovej organizácii Ministerstvo vnútra SR. V inventarizačnom zápise o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 boli prijaté opatrenia na riešenie vzniknutých
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inventarizačných rozdielov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Inventarizačné rozdiely v príspevkových organizáciách kapitoly neboli zistené.
1.8.a Významné poloţky vybraných druhov majetku a záväzkov vykázané v Súvahe k 31. 12. 2013 (v eur)
Neobeţný majetok
Druh majetku
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku
Softvér
Dlhodobý hmotný majetok spolu
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý finančný majetok

Brutto
2 881 880 062
2 461 172 430
282 164 189
29 270 020
252 815 991
2 125 722 694
183 876 149
732 579 232
594 657 233
491 578 110
109 139 995
53 285 546

Korekcia
1 546 217 279
1 544 304 600
178 079 911
0,00
178 003 451
1 366 224 689
0,00
415 173 509
519 080 226
422 715 171
1 912 145
0,00

Netto
1 335 662 783
916 867 830
104 084 278
29 270 020
74 812 540
759 498 005
183 876 149
317 405 723
75 577 007
68 862 939
107 227 850
53 285 546

Dlhodobý nehmotný majetok dosiahol k vykazovanému obdobiu brutto hodnotu 282 164 189 eur.
Najvýznamnejšími poloţkami tejto kategórie majetku je softvér v sume 252 815 991 eur, ktorý predstavuje
89,5 % dlhodobého nehmotného majetku a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v sume 29 270 020 eur.
Trvalé zníţenie hodnoty majetku vyjadrené vo forme oprávok

a vykázané v časti korekcia bolo celkom

178 079 911 eur, pričom najväčší podiel tvoria oprávky k softvéru v sume 178 003 451 eur. Po zohľadnení úpravy
ocenenia majetku bol dlhodobý nehmotný majetok vykázaný v netto hodnote 104 084 278 eur.
Dlhodobý hmotný majetok predstavuje k 31. 12. 2013 v úhrnnej brutto hodnote čiastku 2 125 722 694 eur.
Najvýznamnejšou mierou 34,5 % sa na tejto poloţke podieľali stavby v sume 732 579 232 eur, samostatné
hnuteľné veci v sume 594 657 233 eur a dopravné prostriedky v čiastke 491 578 110 eur. Oprávky k jednotlivým
zloţkám hmotného majetku dosiahli v sledovanom období 1 366 224 689 eur. Netto hodnota dlhodobého
hmotného majetku po zohľadnení korekcie je 759 498 005 eur.
V kategórii dlhodobého finančného majetku bol vykázaný stav 53 285 546 eur. Podiel na základnom imaní
dcérskej účtovnej jednotky Automobilové opravovne MV SR, a. s. predstavuje 16 634 200 eur a 50 % - ný podiel
v akciovej spoločnosti Nemocnica sv. Michala, a. s. dosahuje hodnotu 36 651 346 eur.
Opotrebenie dlhodobého majetku
odpisovaný majetok
Softvér
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

miera opotrebenia
70,41 %
56,68 %
87,30 %
86,00 %
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Miera opotrebenia dlhodobého majetku bola vypočítaná ako pomer korekcie a ceny obstarania príslušnej
kategórie majetku. Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, ţe miera fyzického, resp. morálneho opotrebenia
odpisovaného majetku predstavuje priemerne 75 %.
Významné poloţky vybraných druhov obeţného majetku vykázané v Súvahe k 31. 12. 2013 (v eur)
Druh majetku

Brutto

Obeţný majetok – spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky z nedaňových rozp. príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom spolu
Finančné účty

Korekcia

420 066 508
90 552 555
106 829 294
13 735 022
51 110 203
18 746 144
138 691 895

1 912 679
106
0,00
0,00
1 911 743
0,00
0,00

Netto
418 153 829
90 552 449
106 829 294
13 735 022
49 198 460
18 746 144
138 691 895

Obeţný majetok organizácií kapitoly MV SR bol ku dňu zostavenia účtovnej závierky vykázaný
v brutto hodnote 420 066 508 eur. Najvyšším percentuálnym podielom v sume 33 % sa na celkovom obeţnom
majetku podieľajú finančné účty v sume 138 691 895 eur. V prevaţnej miere ide o zostatky finančných
prostriedkov na mimorozpočtových účtoch rozpočtových organizácií Ministerstvo vnútra SR, Akadémia PZ,
Stredisko štátnej športovej reprezentácie a účty Horskej záchrannej sluţby v celkovej sume 119 907 714 eur.
Významnú hodnotu na obeţnom majetku predstavuje aj zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, ktoré je
vyjadrením zúčtovania vzťahov zriaďovateľa voči štátnemu rozpočtu pri poskytovaní kapitálových alebo beţných
transferov v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. Na zásobách

vykázaných v celkovej sume

90 552 555 eur, sa najvýraznejšou mierou 98,4 % podieľa rozpočtová organizácia Ministerstvo vnútra SR
poloţkami materiál na sklade v sume 89 111 403 eur a zvieratá v hodnote 242 733 eur. Na celkovej hodnote
materiálu na sklade sa najvýraznejšie podieľa komodita výstrojný materiál v sume 22 413 458 eur (25 %)
a výpočtová a telekomunikačná technika v hodnote 21 064 487 eur (23,6 %).
Celková hodnota pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov dosiahla v brutto hodnote sumu
51 110 203 eur. Najvýznamnejšou mierou sa na celkovej hodnote pohľadávok podieľali pohľadávky v správe
rozpočtovej organizácie Ministerstva vnútra SR v sume 50 545 497 eur, pričom takmer 85 % tvorili pohľadávky
z pokút a trov konania, ktoré ukladajú odborné útvary MV SR. Ministerstvo vnútra SR za účelom zefektívnenia
správy pohľadávok štátu eviduje pohľadávky z pokút a trovy konania v centralizovanom systéme správy pokút
a pohľadávok PS-CD. V rámci tohto systému je zabezpečená komplexná správa pohľadávok od ich vzniku aţ po
vysporiadanie.
Pohľadávky voči zamestnancom boli v Súvahe vykázané v hodnote 18 746 144 eur. Z celkovej hodnoty sa
najvyššou sumou 92 % podieľajú dlhodobé pohľadávky z titulu poskytnutých pôţičiek zo sociálneho fondu
v sume 17 263 456 eur.
Poskytnuté prevádzkové preddavky predstavovali ku dňu zostavenia účtovnej závierky sumu
13 735 022 eur. Ide o krátkodobé pohľadávky voči príjemcom grantov v rámci projektov Európskej únie.
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Ak existoval reálny predpoklad zníţenia hodnoty pohľadávok, napríklad z dôvodu, ţe ich dlţník úplne
alebo čiastočne nezaplatí, resp. sú evidované ako sporné a nevymoţiteľné, účtovné jednotky MV SR v súlade so
zásadou opatrnosti vytvárali opravné poloţky. Celková výška opravných poloţiek k pohľadávkam vykázaná
v Súvahe v časti korekcia bola v roku 2013 v sume 1 911 743 eur. Tvorbou opravnej poloţky na ťarchu nákladov
sa zniţuje brutto hodnota evidovaných pohľadávok. Najvýznamnejšou sumou sa na celkovej tvorbe opravných
poloţiek podieľala rozpočtová organizácia Ministerstvo vnútra SR, takmer 94,72 %.
Účty časového rozlíšenie boli vykázané v celkovej sume 641 125 eur. Z toho náklady budúcich období, t. j.
výdavky beţného obdobia 2013, ktoré sa týkajú nákladov budúceho obdobia predstavujú hodnotu 639 499 eur
a príjmy budúcich období, t. j. časovo rozlíšené výnosy beţného obdobia 2013, ktoré sa týkajú príjmov budúceho
obdobia v sume 1 626 eur.
Vybrané poloţky pasív = zdroje krytia majetku (v eur)
Zdroje krytia
Vlastné imanie a záväzky spolu
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie pasív

2013
1 335 662 783
165 181 427
599 969 176
864 589 372
21 408 561
147 101 213
147 541 642

V rámci kapitoly MV SR organizácie tvorili výlučne ostatné dlhodobé a krátkodobé rezervy. Dlhodobé
rezervy tvorili 93 % celkových vykázaných rezerv, z toho rezerva na výplatu opakovaných dávok výsluhového
zabezpečenia, ktoré sú vyplácané v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vykázaná v sume 557 022 137 eur. Podkladom pre
výpočet uvedenej rezervy bol rozpočet osobitného účtu na rok 2013, predpokladaný vývoj vyplácaných dávok
výsluhového zabezpečenia na päť rokov a vývoj osobitného účtu za posledných päť rokov. Rezervy na
prebiehajúce a hroziace súdne spory predstavujú hodnotu 190 566 eur. Ostatné krátkodobé rezervy dosiahli
v sledovanom období 42 756 473 eur. Ide najmä o rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody sociálneho,
zdravotného poistenia a prebiehajúce alebo hroziace súdne spory.
V kategórii zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy najvýznamnejšiu poloţku tvorí zúčtovanie transferov
štátneho rozpočtu v hodnote 818 084 285 eur, ktoré predstavuje záväzok vyplývajúci zo zúčtovania kapitálového
transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu a zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií v sume
46 503 765 eur. Pri tejto poloţke ide o vznik záväzku z titulu odvodu predpísaných príjmov do rozpočtu
zriaďovateľa.
Dlhodobé záväzky vykázané v Súvahe dosiahli k 31. 12. 2013 celkovú hodnotu 21 408 561 eur, z toho
záväzky zo sociálneho fondu tvorili najväčšiu časť v sume 21 404 650 eur. Zostatok predstavuje rozdiel medzi
tvorbou sociálneho fondu a jeho pouţitím napr. vo forme príspevkov na dopravu a stravovanie.
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Hodnota krátkodobých záväzkov za sledované obdobie je v celkovej výške 147 101 213 eur. Záväzky voči
zamestnancom sa na celkovej hodnote podieľali mierou 25,5 %. Tento druh záväzkov vyplýva zo zaúčtovaných
predpisov miezd zamestnancov. Súvisiace záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
predstavujú hodnotu 26 279 181 eur a tvoria takmer 18 % celkových krátkodobých záväzkov. Ďalšou významnou
kategóriou krátkodobých záväzkov sú transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy v sume
32 741 176 eur. V rámci týchto záväzkov 95,5 % tvorí povinný prídel 8 % z prijatého poistného z povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu, ktorý odvádzajú poisťovne a ich pobočky v súlade s § 33 zákona
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení na účet Ministerstva vnútra SR. Iné krátkodobé záväzky v sume
21 823 709 tvorili 14,8 %-tný podiel na celkových krátkodobých záväzkoch. Z toho zostatok prijatých a
nevyčerpaných prostriedkov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú v sume 13 944 806
eur. Prostriedky sú určené na rozvoj bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných
bytov.
Zostatok na účte zúčtovania s Európskymi spoločenstvami je vykázaný v sume 13 268 368 eur. Tieto
záväzky predstavujú prijaté finančné prostriedky určené na projekty financované z rozpočtu Európskych
spoločenstiev, ktoré neboli ku dňu zostavenia účtovnej závierky zúčtované.
Účty časového rozlíšenia boli k 31. 12. 2013 vykázané v celkovej výške 147 541 642 eur. Výnosy
budúcich období, na ktorých je v prevaţnej miere evidovaná zostatková hodnota majetku nadobudnutého
z cudzích zdrojov boli v úhrne 147 479 915 eur. Výdavky budúcich období časovo rozlíšené dosiahli hodnotu
61 727 eur.
V súvislosti s realizáciou programu ESO sa do rozpočtovej organizácie MV SR integrovali v rámci 1 etapy
rozpočtové organizácie v počte 24, a to 8 krajských školských úradov, 8 krajských stavebných úradov a 8
územných vojenských správ a v rámci 2 etapy rozpočtové organizácie v počte 40 (8 obvodných lesných úradov, 8
obvodných pozemkových úradov, 8 obvodných úradov pre CD a PK, 8 správ katastra a 8 obvodných úradov
ţivotného prostredia. V rámci 1 etapy ESO prešla zriaďovateľská pôsobnosť bývalých krajských školských úradov
voči rozpočtovým organizáciám – školy v počte 330 na odbor školstva okresného úradu.

Vybrané poloţky aktív a pasív pristupujúcich organizácií (v eur)
1) Neobeţný majetok
Neobeţný majetok (v netto hodnote)
Dlhodobý nehmotný
Dlhodobý hmotný
majetok
majetok

Vládny program ESO
1. etapa ESO
Krajské školské úrady
Krajské stavebné úrady
Územné vojenské správy
Rozpočtové organizácie – školy
Spolu

0,00
2 639
0,00
72 363
75 002
69

6 513 749
288 969
1330
76 218 805
83 022 855

2. etapa ESO
Obvodné lesné úrady
Obvodné pozemkové úrady
Obvodné úrady pre CD a PK
Obvodné úrady ţivotného prostredia
Správy katastra
Spolu
Spolu za 1. a 2. etapu ESO

0,00
0,00
0,00
0,00
2 192
2 192
77 194

105 527
1 397 626
58 755
1 610 099
13 270 031
16 442 038
99 464 893

2) Obeţný majetok
Vládny program ESO
1. etapa ESO
Krajské školské úrady
Krajské stavebné úrady
Územné vojenské správy
Rozpočtové organizácie – školy
Spolu
2. etapa ESO
Obvodné lesné úrady
Obvodné pozemkové úrady
Obvodné úrady pre CD a PK
Obvodné úrady ţivotného
prostredia
Správy katastra
Spolu
Spolu za 1. a 2. etapu ESO

Zúčtovanie medzi
subjektami VS

Pohľadá
vky spolu

16 934
1 323
9 547
980 868
1 008 672

83 405 060
0,00
0,00
0,00
83 405 060

54 910
97 378
0,00
420 233
572 501

28 547
2 106 411
74
11 793 192
13 928 223

3 812
4 028
3 361

0,00
0,00
0,00
0,00

369 297
389 704
750 609
108 337

0,00
1 213
7 330
11 076

0,00
0,00
83 405 060

1 120 127
2 738 074
3 310 575

10 858
30 477
13 958 700

Zásoby

17 948
23 585
52 735
1 061 407

Finančné
účty

3) Zdroje krytia majetku - pasíva
Vládny program ESO

Rezervy

Zdroje krytia majetku
Zúčtovanie medzi
subjektami VS

Záväzky

1. etapa ESO
Krajské školské úrady
Krajské stavebné úrady
Územné vojenské správy
Rozpočtové organizácie – školy
Spolu

188 420
95 528
0,00
4 580 187
4 864 135

89 878 562
285 473
1 330
75 986 685
166 152 050

1 975 230
2 120 597
1 741
11 910 368
16 007 936

2. etapa ESO
Obvodné lesné úrady
Obvodné pozemkové úrady
Obvodné úrady pre CD a PK
Obvodné úrady ţivotného prostredia
Správy katastra
Spolu
Spolu za 1. a 2. etapu ESO

0,00
0,00
2 382
353 149
224 041
579 572
5 443 707

475 142
1 757 884
809 364
1 717 058
14 322 848
19 082 296
185 234 346

13 691
50 929
32 003
279 488
251 952
628 063
16 635 999
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Pri analýze nákladov a výnosov vykázaných vo Výkaze ziskov a strát štátnych rozpočtových organizácií
k 31. 12. 2013 sa abstrahovalo od pouţitia metódy porovnávania údajov beţného účtovného obdobia
a bezprostredne prechádzajúceho obdobia z dôvodu, ţe uvedená metóda by spôsobila skreslenie údajov
a nedosiahla by sa poţadovaná vypovedacia schopnosť deklarovaných informácií.
Štruktúra nákladov (v eur)
účtové skupiny nákladov

Hodnota

50 Spotrebované nákupy

95 288 089

51 Sluţby

112 004 683

52 Osobné náklady

789 056 665

53 Dane a poplatky

3 076 799

54 Ostat. náklady na prevádzkovú činnosť

161 281 595

55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti

161 429 251

56 Finančné náklady

3 704 704

57 Mimoriadne náklady

11 142

58 Náklady na transf. a nákl. z odvodu príjmov

75 047 535

Účtová trieda 5 spolu

1 400 900 463

Významný podiel na celkových nákladoch vykázaných za kapitolu MV SR tvoria osobné náklady v účtovej
skupine 52 – v sume 789 056 665 eur, t. j. 56 % celkových nákladov. Uvedená skupina osobných nákladov
v sebe zahŕňa mzdy vyjadrené v brutto hodnote, odvody zákonného zdravotného a sociálneho poistenia
zamestnávateľa.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, odpisy, rezervy, a OP z prevádzkovej činnosti a finančnej
činnosti tvoria ďalšie skupiny s významnou mierou na celkových nákladoch kapitoly MV SR. Skupina 54
účtovných nákladov zahŕňa v najvyššej miere ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v celkovej hodnote
155 425 493 eur. Uvedené náklady pozostávajú z úhrad výsluhových dôchodkov, príspevkov, odchodného,
nemocenského, materské, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vyplácané z účtu sociálneho zabezpečenia
policajtov, vojakov, hasičov.
Skupina účtov 55-odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti zahŕňa odpisy dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku v úhrne 77% z celkovej skupiny nákladov účtu 55 a 9% z celkových
nákladov kapitoly MV SR.
V účtovnej skupine 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov sú zaúčtované náklady
vyplývajúce z transferov zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu mieru 92% na celkových nákladoch na transfery tvoria
náklady z odvodu príjmov v sume 69 220 694 eur.

71

Štruktúra výnosov (v eur)
účtové skupiny výnosov

hodnota

60 Trţby za vlastné výkony a tovar

8 472 523

62 Aktivácia

197 853

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

451 719

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

186 156 263

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

165 129 114

66 Finančné výnosy

35 938

67 Mimoriadne výnosy

3 588

68 Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO

1 205 661 840

Účtová trieda 6 celkom

1 566 089 387

Účtovná skupina 68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách v štruktúre výnosov tvorí najvyšší podiel na celkových výnosoch, t. j. 77 %.
Zahŕňa poloţku Výnosy z beţných transferov zo štátneho rozpočtu poskytnutý na beţné výdavky MV SR v sume
1 067 968 183 eur a poloţku Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu poskytnutý na kapitálové
výdavky MV SR v sume 103 254 131 eur.
V rámci zúčtovania rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej a finančnej činnosti v účtovnej skupine 65
bolo účtované pouţitie a zrušenie ostatných rezerv z predchádzajúceho účtovného obdobia v celkovej hodnote
165 129 114 eur.
Významnú časť výnosov zaúčtovaných v účtovej skupine 64 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
tvoria výnosy z prijatého poistného na sociálne zabezpečenia policajtov a hasičov. Výnosy z uloţených pokút
v blokovom konaní v sume 39 767 646 eur a pokút uloţených rozhodnutím v sume 1 488 342 eur a výnosy
z uloţených trov konania 390 236 eur. Výnosy za odňatie poľnohospodárskej a lesnej pôdy predstavujú
1 158 155 eur, výnosy z prenájmu 947 183 eur.
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 (MV SR, SŠŠR, APZ, HZS)

(v eur)
Neupotrebiteľný majetok
Hnuteľný
Nehnuteľný
0
0

Prebytočný majetok
Hnuteľný
Nehnuteľný
48 199
3 008 383
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Príspevkové organizácie
Prebytočný v eur
Hnuteľný
0

Neupotrebiteľný v eur
Hnuteľný
Nehnuteľný
17 259
0

Nehnuteľný
0

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. 2013 v organizáciách kapitoly celkom v štruktúre
podľa lehoty splatnosti
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky v štruktúre podľa lehoty splatnosti (v hodnote netto)
rok 2013
Spolu

pohľadávky
spolu

v lehote splatnosti

po lehote splatnosti

32 582 494

49 497 697

82 080 191

Pozn.: Údaje za pohľadávky po lehote splatnosti zahŕňajú pohľadávky RO MV SR, APZ, SŠŠR a HZS

Rozpočtové organizácie kapitoly postupujú pri správe pohľadávok v zmysle zákona o správe majetku
štátu. Hodnota pohľadávok spolu zodpovedá údajom vo výkaze súvaha v hodnote netto.
Podľa stavu účtovnej hodnoty pohľadávok v rozpočtových organizáciách moţno konštatovať, ţe
organizácie evidujú krátkodobé a dlhodobé pohľadávky. Z celkových krátkodobých pohľadávok v sume
64 815 485 eur tvoria pohľadávky po lehote splatnosti 76,4 %. Dlhodobé pohľadávky voči zamestnancom v sume
17 263 456 eur predstavujú pohľadávky v lehote splatnosti. Podiel 99,7 % na výške pohľadávok po lehote
splatnosti tvoria pohľadávky po lehote splatnosti rozpočtovej organizácie MV SR.
1.8.d Stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti.
Štruktúru krátkodobých záväzkov tvoria záväzky voči dodávateľom tovarov alebo sluţieb v podiele 6 %,
iné záväzky 15 %, záväzky voči zamestnancom a orgánov sociálneho poistenia, zdravotného poistenia
a finančnej správe 47 %.
Z celkových krátkodobých záväzkov v sume 147 101 213 eur tvoria záväzky rozpočtovej organizácie
MV SR 89,6 % záväzkov kapitoly MV SR.
Významnou mierou 99,5 % sa na záväzkoch po lehote splatnosti podieľajú záväzky rozpočtovej
organizácie MV SR.
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Krátkodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti
rok 2013
Spolu

záväzky
spolu

v lehote splatnosti

po lehote splatnosti

144 039 471

3 061 742

147 101 213

Pozn.: Údaje za pohľadávky po lehote splatnosti zahŕňajú pohľadávky RO MV SR, APZ, SŠŠR a HZS

Z celkového objemu dlhodobých záväzkov tvoria záväzky zo sociálneho fondu výšku 21 404 650 eur. Na
účte ostatných dlhodobých záväzkov vykazuje MV SR záväzok v sume 3 643 eur vyplývajúci z povinnosti tvoriť
fond udrţateľnosti po dobu 5 rokov k ukončenému projektu, ktorý bol financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu.
Dlhodobé záväzky s prihliadnutím na dobu splatnosti
rok 2013
Spolu

záväzky
spolu

v lehote splatnosti

po lehote splatnosti

21 408 561

0

21 408 561

Pozn.: Údaje za pohľadávky po lehote splatnosti zahŕňajú pohľadávky RO MV SR, APZ, SŠŠR a HZS

1.8.e Stav návratných finančných výpomocí k 1. 1. 2013, výška novoposkytnutých a splatených
návratných finančných výpomocí stav návratných finančných výpomocí k 31. 12. 2013.
Rozpočtové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti MV SR neposkytujú návratné finančné výpomoci
z prostriedkov štátneho rozpočtu, o ktorých sa účtuje v zmysle ustanovenia § 41 Opatrenia MF SR
č. MF16786/2007-31 v platnom znení. Organizácie poskytujú návratné finančné výpomoci z mimorozpočtových
prostriedkov sociálneho fondu, ktoré sú uvedené v časti 1.5.2. – výdavkové finančné operácie, ktoré sú účtované
ako pohľadávky voči zamestnancom.
1.8.f Dodrţiavanie platobnej disciplíny t. j. rešpektovanie splátkového kalendára
Útvary MV SR v zmysle usmernenia generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR
o obehu účtovných dokladov v rozpočtovej organizácii MV SR č. SE-OU-2013/0011483-002 a všeobecne
záväzných právnych predpisov vykonávajú správu pohľadávok (účtovanie o pohľadávkach, úhrady pohľadávok,
sledovanie splatnosti, vyzývanie dlţníkov, uzatváranie dohôd o splátkach a odstupovanie na vymáhanie). Za
účelom zvyšovania miery plnenia pohľadávok, rozpočtová organizácia MV SR postupuje v súlade s ustanovením
§ 6a zákona o správe majetku štátu. Pri posudzovaní poţiadaviek dlţníkov o splnenie pohľadávok dohodou
o splátkach postupuje v súlade s ods. 2 a 4 § 6a zákona o správe majetku štátu. Odhadovaná miera
rešpektovania splátkových kalendárov je 60 %.
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1.8.g Agregované údaje o iných aktívach a pasívach
Rozpočtová organizácia MV SR vedie súlade s opatrením MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení poloţiek individuálnej účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov v podsúvahovej evidencii iné aktíva, pod ktorými sa rozumie moţná existencia alebo vlastníctvo
majetku účtovnej jednotky v budúcnosti vyplývajúce z neistých udalostí nezávisle od danej organizácie.
Najvyššie poloţky podsúvahovej evidencie 42 338 968 eur tvoria pokutové bloky v sume 29 583 982 eur,
majetok civilnej obrany v sume 6 558 764 eur, cudzí majetok v rámci kapitoly MV SR 3 145 364 eur a odpísané
pohľadávky 2 305 559 eur.
Rozpočtové organizácie MV SR v podsúvahovej evidencii nevedú evidenciu o iných pasívach.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
Dlhodobý finančný majetok kapitoly MV SR pozostáva z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej
jednotke, ktorou sú Automobilové opravovne MV SR, a. s. a z cenných papierov a podielov v spoločnosti
s podstatným vplyvom Nemocnica sv. Michala, v ktorej má MV SR 50 % podiel na základnom imaní.
V priebehu roku 2013 nebola v uvedených spoločnostiach realizovaná ţiadna zmena majetkových podielov
v porovnaní s prechádzajúcim obdobím.
V účtovnom výkaze Súvaha je na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke je vykázaný 100 % - tný majetkový podiel v spoločnosti Automobilové opravovne MV SR, a. s. v sume
16 634 200 eur. Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom je
k 31. 12. 2013 evidovaný 50 %-tný majetkový podiel na základnom imaní spoločnosti Nemocnica sv. Michala, a.
s. v hodnote 36 651 346 eur.

Názov obchodnej spoločnosti, v ktorej má MV
SR majetkový podiel

a) Dcérska obchodná spoločnosť:
Automobilové opravovne MV SR, Bratislava

Podiel na
základ. imaní
spoločností
(v %)

Podiel na
hlasovacích
právach
(v %)

Účtovná hodnota podielu
vykázaná v súvahe
v eur

31. 12. 2013

31. 12. 2013

31. 12. 2013

100%

100%

16 634 200

50%

50%

36 651 346

b) Spoločnosť s podstatným vplyvom:
Nemocnica sv. Michala, Bratislava
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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. 2013 11 príspevkových organizácií:
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA, Bardejovské Kúpele
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
Centrum účelových zariadení
Centrum polygrafických sluţieb
IVES organizácia pre informatiku VS, Košice
Stredná odborná škola, Bratislava
Dopravná akadémia, Trenčín
Stredná odborná škola letecko technická, Trenčín
Spojená škola internátna, Ţilina
Stredné odborné učilište ţelezničné, Košice
Na základe § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z., ministerstvo vnútra rozhodnutím MV SR č. p.: SLVPS-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. Zrušené organizácie
boli zlúčené do príspevkovej organizácie Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Signál Piešťany, ktorá sa
stala od 1. 1. 2013 nástupníckou príspevkovou organizáciou s novým názvom Centrum účelových zariadení.
Podľa ustanovenia § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo ku dňu 1. 8. 2013 zriadené „Centrum
polygrafických sluţieb“ ako príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR.
Podľa zákon NR SR č. 345 z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 164 z 27. apríla 2012 k programu ESO
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) prešli príspevkové organizácie – školy k 1. januáru 2013
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013 je
uvedený v tabuľke č. 5 a prehľad výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
za rok 2013 je v tabuľke č. 6.
Na plnení príjmov sa podieľali nedaňové príjmy v sume 7 336 383 eur, z toho najmä príjmy v kategórii 220
- administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 7 221 407 eur a v kategórii 300 - granty a transfery
v sume 7 959 980 eur.
Beţné transfery zo štátneho rozpočtu v sume 4 713 363 eur boli poskytnuté príspevkovým organizáciám.
Centru účelových zariadení v sume 462 830 eur. Z toho pre stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
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v sume 375 343 eur na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov ministerstva, ako aj zamestnancov územnej
samosprávy, plniacich úlohy preneseného výkonu štátnej správy, pre stredisko Signál Piešťany v sume
87 487 eur na prevádzkové výdavky.
Centru polygrafických sluţieb v sume 261 823 eur na zabezpečenie tlačovín pre potreby činnosti polície,
okresných úradov, ako aj pre organizačné zloţky ministerstva.
Stredným odborným školám bol poskytnutý beţný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v sume 3 988 710 eur
na zabezpečenie vzdelávania a prevádzky školy, z toho pre Strednú odbornú školu v Bratislave 293 683 eur,
Stredné odborné učilište ţelezničné v Košiciach v sume 971 999 eur, Dopravnú akadémiu Trenčín 1 264 123 eur,
Strednú odbornú školu letecko technickú Trenčín 812 768 eur a pre Spojenú školu internátnu v Ţiline v sume
646 137 eur.
Kapitálový transfer v sume 3 160 856 eur bol poskytnutý na technické zhodnotenie budov pre Centrum
účelových zariadení v sume 1 768 000 eur, Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
v sume 600 000 eur, Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR DRUŢBA, Bardejovské Kúpele 100 000 eur. Kúpeľnorehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján sa poskytol kapitálový transfer v sume 600 000 eur na
rekonštrukciu bazénu a Centru polygrafických sluţieb 92 856 eur na nákup technologického zariadenia.
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostal Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA príspevok
v sume 5 257 eur 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, obdobne aj Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
v sume 2 799 eur a Centrum účelových zariadení v sume 11 055 eur.
Príjmové finančné operácie na poloţke 453 v sume 2 709 421 eur predstavujú zostatok finančných
prostriedkov príspevkových organizácií z predchádzajúcich rokov na beţnom účte, účte sociálneho fondu
a v pokladnici.
Na čerpaní výdavkov príspevkových organizácií sa podieľali beţné výdavky v sume 11 801 997 eur,
z toho v kategóriách 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 5 241 545 eur, 620
– poistné a príspevok do poisťovní v sume 1 975 073 eur, 630 – tovary a sluţby v sume 4 479 621 eur a 640 –
beţné transfery v sume 105 758 eur.
Kapitálové výdavky v sume 116 602 eur 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, 01.3.3 – Iné
všeobecné sluţby, 09.2.4 Stredné odborné školy a 09.6.0 – Sluţby v školstve.
Príspevkové organizácie za rok 2013 dosiahli z hlavnej činnosti záporný hospodársky výsledok
v sume 57 449 eur, ako rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi v sume 14 306 692 eur a nákladmi v sume
14 364 141 eur. Z podnikateľskej činnosti bol vykázaný záporný hospodársky výsledok v sume 36 164 eur.
Hospodársky výsledok z hlavnej ako aj z podnikateľskej činnosti dosiahol zápornú hodnotu v sume 93 613 eur.
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Na výnosoch sa podieľali najmä trţby za vlastné výkony a tovar v sume 7 336 048 eur a výnosy z beţných
a kapitálových transferov v sume 6 066 299 eur.
Najvyšší podiel na celkových nákladoch predstavovali najmä osobné náklady v sume 8 229 304 eur,
spotrebované nákupy v sume 2 857 757 eur, sluţby v sume 1 024 974 eur, odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku v sume 1 466 680 a rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti v sume
315 060 eur.
Z celkového počtu jedenásť príspevkových organizácií vykázalo kladný hospodársky výsledok sedem
organizácií, štyri organizácie vykázali záporný hospodársky výsledok (Centrum účelových zariadení v sume
185 245 eur, Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice 40 760 eur, Kúpeľno-liečebný ústav
MV SR DRUŢBA, Bardejovské Kúpele v sume 10 057 eur a Spojená škola internátna Ţilina v sume 7 550 eur).
Prehľad o celkovom hospodárení príspevkových organizácií v roku 2013 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. 2013 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. 2013 predstavovala sumu 25 736 575 eur pri dodrţaní bilancie aktív a pasív.
Prehľad o majetku príspevkových organizácií je uvedený v tabuľke č. 9.
Aktíva
Majetok príspevkových organizácií kapitoly v roku 2013 na strane aktív predstavoval hodnotu
25 736 575 eur (netto), z toho
-

neobeţný majetok 19 019 368 eur

-

obeţný majetok 6 709 835 eur

-

časové rozlíšenie 7 372 eur

Neobeţný majetok
Najvýznamnejšou poloţkou neobeţného majetku bol dlhodobý hmotný majetok v sume 19 019 368 eur
(netto), z toho najmä pozemky v sume 5 270 384 eur, stavby v sume 12 614 287 eur, samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí v sume 445 432 eur, dopravné prostriedky v sume 40 665 eur a obstaraný dlhodobý
hmotný majetok v sume 589 057 eur.
Obeţný majetok
Hodnotovo najvýznamnejšou poloţkou obeţného majetku bol finančný majetok v sume 6 083 984 eur,
z toho finančné prostriedky v pokladnici 7 639 eur, ceniny 4 566 eur a bankové účty 6 071 779 eur.
Pohľadávky krátkodobé spolu (brutto) sú v sume 239 291 eur (korekcia 29 589 eur), z toho pohľadávky
voči odberateľom sú v sume 171 638 eur, poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 16 715 eur, ostatné
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pohľadávky v sume 47 968 eur a pohľadávky voči zamestnancom v sume 1 918 eur. Krátkodobé pohľadávky po
lehote splatnosti evidujú príspevkové organizácie v sume 32 254 eur.
Na účtoch časového rozlíšenia je vykázaná suma 7 372 eur, z toho náklady budúcich období v sume
4 125 eur a príjmy budúcich období 3 247 eur.
Pasíva
Celková hodnota pasív v príspevkových organizáciách bola v sume 25 736 575 eur, z toho
-

vlastné imanie 3 202 403 eur

-

záväzky 19 334 520 eur

-

časové rozlíšenie 3 199 652 eur

Vlastné imanie tvorili zákonný rezervný fond v sume 52 325 eur a výsledok hospodárenia v sume
3 150 078 eur.
Zo záväzkov celkom v sume 19 334 520 eur tvoria aţ 93 % záväzky zo zúčtovania transferov štátneho
rozpočtu v sume 18 071 634 eur (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 280 591 eur, spravidla na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného.
Dlhodobé záväzky v sume 10 209 eur predstavujú záväzky zo sociálneho fondu, v sume 3 300 eur
záväzky z nájmu.
Krátkodobé záväzky celkom predstavujú sumu 968 533 eur, z toho najväčší podiel 37 % tvoria záväzky
voči zamestnancom v sume 359 928 eur, záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
v sume 251 550 eur a záväzky voči dodávateľom v sume 177 020 eur. Záväzky po lehote splatnosti evidujú
príspevkové organizácie v sume 34,68 eur.
Účet časového rozlíšenia (384) - výnosy budúcich období v sume 3 199 432 eur vyjadruje prevaţne
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku, získaného od subjektu mimo verejnej správy a 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
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