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skutočného plnenia príjmov, resp. čerpania výdavkov v porovnaní s upraveným rozpočtom. Finančné
údaje v textovej časti Správy (schválený rozpočet, upravený rozpočet, skutočnosť) sú uvedené
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prílohách určité rozdiely. V textovej časti správy sú pouţité aj podrobnejšie číselné údaje z výkazu
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SPRÁVA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2014

Návrh záverečného účtu kapitoly za rok 2014 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/23510/2014-31 zo dňa 23. októbra 2014.
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2014 bol prerokovaný Národnou radou Slovenskej republiky
a schválený zákonom č. 473/2013 Z. z. dňa 12. 12. 2013. MF SR listom č. MF/027759/2013-441
zo dňa 17. 12. 2013 následne rozpísalo rozpočtovej kapitole MV SR okrem ukazovateľov
určených citovaným zákonom niektoré ďalšie záväzné ukazovatele - systemizácia počtu policajtov
a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) a Horskej záchrannej sluţby
(ďalej len „HZS“) a mzdových prostriedkov.
Rozpočet príjmov bol pre kapitolu schválený v sume 104 379 900 eur, čo v porovnaní
so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavovalo nárast o 40 379 900 eur. Navýšenie vzniklo
v súvislosti

s výberom

elektronického

mýta

a objektívnou

zodpovednosťou

v sume

14 667 000 eur, odpredajom nehnuteľného majetku o 22 000 000 eur a z titulu prechodu
pôsobností organizácií miestnej štátnej správy (školy, územné vojenské správy, úrad geodézie,
kartografie a katastra, ţivotné prostredie a pôdohospodárstvo) v sume 3 712 900 eur.
Rozpočet výdavkov (kód zdroja 111, 11R2) bol schválený v sume 2 017 679 491 eur,
čo oproti schválenému rozpočtu roku 2013 predstavuje nárast o 1 118 109 391 eur. Uvedený
nárast je v súvislosti s prípravou, konaním volieb a referenda, valorizáciou mzdových prostriedkov
a odvodom do poisťovní, 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) a zákona č. 180/2013 Z. z.
a doplnení

niektorých

zákonov,

z dôvodu

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
delimitácie

334

rozpočtových

organizácií

a 5 príspevkových organizácií v programe 0D5 - Výchova a vzdelávanie mládeţe v sume
1 075 685 059 eur (na uvedenom programe nebol rozpočet na rok 2013 schválený, ale bol
delimitovaný aţ v mesiaci január 2013).
Celkovo bol však v rámci kapitoly zaznamenaný medziročný pokles výdavkov na
zabezpečenie prevádzky, obligatórnych výdavkov, nákup elementárnych prevádzkových potrieb
na zabezpečenie činnosti polície, záchranných zloţiek a špecializovanej štátnej správy. Jedným z
faktorov tohto stavu je dlhodobé finančné poddimenzovanie bezpečnostných a záchranných
zloţiek. Nedostatok finančných prostriedkov spomaľuje zabezpečenie projektu zvýšenia
intervenčných kapacít Slovenskej republiky v boji proti ţivelným pohromám a projektu
modernizácie HaZZ.
V rámci rozpočtu bežných výdavkov určených

sumou 1 964 534 522 eur (nárast

o 1 109 506 406 eur) sa medziročne zníţili rozpočtové výdavky na zabezpečenie nevyhnutných
výdavkov a elementárnych prevádzkových potrieb pre činnosti polície, záchranných zloţiek
a špecializovanej štátnej správy. V kategórii 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania je nárast o 148 784 563 eur, v tom delimitácia v programe 0D5 - Výchova
a vzdelávanie mládeţe v sume 87 814 852 eur, voľby a referendum v sume 4 292 860 eur,
valorizácia v sume 56 134 065 eur. V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je
navýšenie o 63 448 463 eur, v tom delimitácia v programe 0D5 - Výchova a vzdelávanie mládeţe
v sume 30 708 165 eur, voľby a referendum v sume 1 500 356 eur, valorizácia v sume 31 057
373 eur.

V kategórii

630 – tovary a sluţby je nárast o 44 918 551 eur, v tom delimitácia

v programe 0D5 - Výchova a vzdelávanie mládeţe v sume 32 394 382 eur, voľby a referendum
v sume 12 643 432 eur. V uvedenej kategórii je medziročne zaznamenaný pokles oproti roku 2013
v sume 2 156 479 eur a oproti roku 2012 v sume 11 860 967 eur. Kategória 640 - beţné transfery
bola zvýšená o 852 354 829 eur z dôvodu delimitácie v programe 0D5 - Výchova a vzdelávanie
mládeţe a konania volieb a referenda v sume 18 706 810 eur.
Kapitálové výdavky boli

určené

v sume 53 144 969 eur,

čo predstavovalo nárast

o 8 602 985 eur z dôvodu delimitácie v programe 0D5 – Výchova a vzdelávanie mládeţe. Časť
výdavkov bola pouţitá aj na nákup cisternových automobilových striekačiek, ľahkých lesných
a protipovodňových špeciálov, ktorými je zabezpečené odstraňovanie škôd vzniknutých pri
nepredvídaných ţivelných a poveternostných podmienkach.
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Podľa programovej štruktúry boli schválené celkové rozpočtové výdavky do nasledovných
programov, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom 2013 došlo k ich zvýšeniu resp.
zníţeniu nasledovne:

0D5

Výchova a vzdelávanie mládeţe 941 645 957 eur, zvýšenie z dôvodu delimitácie,

0D6

Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 075 685 059 eur, zvýšenie o 176 476 496 eur
z dôvodu delimitácie, konania volieb a referenda a valorizácie mzdových prostriedkov

05T03 Oficiálna humanitárna pomoc SR do zahraničia 49 500 eur (na úrovni roku 2013)
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR 35 753 eur, zníţenie o 11 084 eur
00201

MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 5 400 eur, zníţenie o 1 350 eur

09702

Príspevky SR do medzinárodných organizácií 239 622 eur, zvýšenie o 1 422 eur

0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR 5 400 eur, zníţenie o 1 350 eur
0AR06 MV SR - protidrogová politika 2 0000 eur, zvýšenie o 2 000 eur
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam 10 800 eur,
zníţenie o 2 700 eur.
Okrem toho boli v rozpočte na rok 2014 určené účelové prostriedky v prvku 0D60702 –
Starostlivosť o ľudské zdroje, v prvku 0D503 – Vakcíny proti hepatitíde A a B, dotácie na
prenesený výkon štátnej správy na obce, a to na matričnú činnosť, hlásenie a evidenciu pobytu
občanov a register občanov, regionálne školstvo a ţivotné prostredie.
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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2014
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly
Zámerom

rozpočtovej politiky kapitoly v roku 2014 bolo finančne zabezpečiť plnenie

rozhodujúcich úloh v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, záchranných zloţiek
a verejnej správy, školstva a beţných prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií, ako aj schválených priorít rezortu.
Činnosť hlavných subjektov kapitoly bola v priebehu roka zameraná najmä na oblasti
realizácie opatrení vyplývajúcich z Programu ESO - integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej
štátnej správy do jedného štátneho úradu, zriaďovanie kontaktných administratívnych miest
pre občanov (KAMO), údrţba Obvodných oddelení PZ, zvýšenia účinnosti prostriedkov v boji
proti korupcii a organizovanému zločinu, zavádzaním nových informačno-komunikačných
technológií, zefektívnenia záchrany osôb, majetku a likvidácie poţiarov v horských oblastiach
materiálno-technickým vybavením pre hasičský zbor, ochranou Schengenského priestoru vrátane
zabezpečenia dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, zvyšovaním bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky zavedením objektívnej zodpovednosti za porušenie vybraných
pravidiel cestnej premávky, štrukturálne opatrenia na zabezpečenie fungovania a rozvoja
integrovaného záchranného systému, prevenciu kriminality, ako dôleţitú súčasť ochrany ţivota,
zdravia a majetku osôb najmä prostredníctvom financovania účinných projektov ako súčasť
dotačnej politiky, rozvoja spolupráce s dobrovoľnými hasičskými zbormi, vyuţitie potenciálu pre
okamţitú pomoc pri ochrane ţivota, zdravia a majetku, ako aj zabezpečenia volieb konaných
v roku 2014.
V oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti bola činnosť organizácií a útvarov
MV SR zameraná najmä na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj
s organizovaným zločinom, boj proti korupcii, centrálnu podporu činnosti Policajného zboru
(ďalej len „PZ“), ochranu štátnej hranice, prevenciu kriminality a azylovú politiku.
V rámci činnosti záchranných zložiek 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
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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 2014, štátnych archívov a poskytovanie
transferov občianskym zdruţeniam.
V oblasti školstva boli rozpočtované prostriedky pouţité najmä na financovanie úhrad
výdavkov regionálneho školstva na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a ich prevádzky, zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaţí detí a ţiakov škôl
a školských zariadení, rozvojových projektov, vakcín proti hepatitíde typu A a B a podporu
infraštruktúry vzdelávania.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly
v eur
Upravený
rozpočet

Skutočnosť

k upravenému
rozpočtu

2

3

4

5=4/3*100

1

Príjmy spolu:

104 379 900

52 779 900

53 714 588

101,8

0

0

0

0,0

2 017 679 491

2 105 962 284

2 105 896 194

100,0

0

22 595 362

22 594 831

100,0

- 1 913 299 591

- 2 053 182 384

- 2 052 181 606

100,0

0

-22 595 362

-22 594 831

100,0

z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu:
z toho:
kryté prostriedkami EÚ
Saldo príjmov
a výdavkov
z toho:
z prostriedkov EÚ

%

Schválený
rozpočet

Údaje v tabuľke sú uvedené v schválenom rozpočte, upravenom rozpočte ako aj v čerpaní
len za rozpočtové zdroje.
Z tabuľkového prehľadu je zrejmé mierne zhoršenie schodku rozpočtového hospodárenia,
ovplyvneného niţším plnením upraveného rozpočtu príjmov kapitoly, ktoré kompenzovalo vyššie
čerpanie celkových výdavkov.
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
K 31. 12. 2014 dosiahli celkové príjmy kapitoly sumu 71 087 299 eur, čo predstavuje
134,7 % celoročného upraveného rozpočtu, z toho rozpočtové sumu 53 714 588 eur (101,7 %)
a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 11H, 11O5, 11R1, 13R1, 14, 35, 37 a 72)
sumu 17 372 711 eur. V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 sa celkové príjmy zníţili
o 2 537 883 eur, z toho rozpočtové sa zvýšili o 238 174 eur.
Výdavky celkom boli v roku 2014 čerpané v sume 2 123 216 094 eur, z toho rozpočtové
výdavky (kód zdroja 111, 11R2, 11R4, 13R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 11T1,
11T2, 13T1, 13T2, 11B5, 131C, 131D) v sume 2 105 896 194 eur (100,0 %) a výdavky
z mimorozpočtových zdrojov (kódy zdrojov zdroje 11R1, 13R1, 11H, 11O5, 14, 35, 37, 72)
v sume 17 319 900 eur. V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 došlo k vyššiemu čerpaniu
celkových výdavkov o 95 866 130 eur, z toho rozpočtové o 98 664 940 eur a mimorozpočtové sa
zníţili o 2 798 810 eur.
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.
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1. 2. Príjmy kapitoly
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Rozpočet príjmov na rok 2014 bol pre kapitolu schválený v sume 104 379 900 eur, čo
v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavovalo nárast o 40 379 900 eur
(o 63,1 %).
Rozpočet príjmov oproti roku 2013 bol navýšený z titulu prechodu pôsobností organizácií
miestnej štátnej správy (školy, územné vojenské správy, úrad geodézie, kartografie a katastra,
ţivotné

prostredie

a pôdohospodárstvo)

v sume

3 712 900 eur,

v súvislosti

s výberom

elektronického mýta a objektívnou zodpovednosťou v sume 14 667 000 eur a odpredajom
nehnuteľného majetku o 22 000 000 eur.
Prehľad o celkovom plnení príjmov kapitoly za rok 2014 poskytujú údaje v tabuľke č. 1.
Celkové príjmy kapitoly boli plnené v sume 71 087 299 eur (134,7 %), z toho rozpočtové
v sume 53 714 588 eur (101,8 % upraveného rozpočtu) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov
(kód zdroja 11H, 11O5,11R1, 13R1, 14, 35, 37 a 72) v sume 17 372 711 eur.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení celkových príjmov podieľali hlavné
kategórie:
- nedaňové príjmy v sume 65 881 427 eur z toho rozpočtové príjmy 53 714 588 eur
a príjmy z mimorozpočtových zdrojov 12 166 839 eur.
- granty a transfery v sume 5 205 872 eur.
Plnenie rozpočtových príjmov bolo podľa nasledovných kategórii.
210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Uvedené príjmy dosiahli sumu 1 464 324 eur (110,8 % upraveného rozpočtu), z toho najmä
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 206 995 eur napr. v súvislosti
so sluţobnými bytmi, prenájmom nebytových priestorov a príjmy z prenájmu pozemkov
predstavovali sumu 255 424 eur.
220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnené príjmy v sume 43 358 330 eur (100,7 %) tvorili z hľadiska rozsahu rozhodujúcu časť
nedaňových príjmov. Prevaţnú časť tvorili najmä príjmy za porušenie predpisov podpoloţka
222 003 – za porušenie predpisov v sume 36 916 238 eur, ktoré sa však oproti skutočnosti roku
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2013 zníţili o 1 836 501 eur. Podstatná časť uvedenej podpoloţky v roku 2014 pripadá na KR PZ
v sume 35 128 104 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.
Príjmy poloţky 223 - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja dosiahli
sumu 5 985 192 eur, pričom z vecného hľadiska bolo plnenie príjmov na podpoloţke 223001 – za
predaj výrobkov, tovarov a sluţieb najmä za napojenie na pulty centralizovanej ochrany v sume
2 624 692 eur v pôsobnosti KR PZ. Ďalej príjmy KR PZ Trnava v sume 1 027 394 eur za ochranu
objektov spoločností Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. a Atómovej elektrárne, závod
Jaslovské Bohunice, KR PZ Nitra v sume 1 042 630 eur za sluţby spojené s fyzickou ochranou
Atómovej elektrárne Mochovce. Príjmy za policajný doprovod dosiahli sumu 207 623 eur.
V porovnaní s rokom 2013 vzrástli príjmy na uvedenej podpoloţke o 651 742 eur. Rozpočtová
organizácia HZS dosiahla príjmy v sume 167 718 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. Z príjmov za sluţby v zariadeniach sociálnych sluţieb v sume 466 422 eur
vykazuje najväčší podiel Akadémia Policajného zboru Bratislava (ďalej len „Akadémia PZ“)
267 281 eur za príjmy z ubytovní a za ubytovanie poslucháčov.
230 – kapitálové príjmy
Tieto dosiahli sumu 3 355 662 eur, pričom plnenie celoročného upraveného rozpočtu
kapitoly dosiahlo 110,2 %.
Podstatnú časť z nich predstavovali príjmy poloţky 233 – príjem z predaja pozemkov
a nehmotných aktív v sume 1 740 577 eur, ktoré sa realizovali predovšetkým prostredníctvom
okresných úradov v sume 1 283 864 eur.
Príjmy poloţky 231 – príjem z predaja kapitálových aktív dosiahli za kapitolu celkom sumu
1 605 733 eur za predaj bytov a nebytových priestorov.
Nízke plnenie kategórie 230 bolo spôsobené nerealizovaným odpredajom nehmotného
majetku v súvislosti s realizáciou ESO.
290 – iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy dosiahli sumu 5 536 272 eur (103,2 %), čo oproti roku 2013
predstavuje nárast o 1 472 667 eur, pričom v rozhodujúcej miere sa na nich podieľali najmä príjmy
na podpoloţke 292027 - iné v sume 3 576 223 eur. Z vecného hľadiska v rámci uvedenej
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podpoloţky

išlo predovšetkým o príjmy za odňatie poľnohospodársko-lesnej pôdy v sume

1 789 736 eur, odúmrť, z dedičského konania, prepadnuté kaucie, prepadnutie finančných
prostriedkov v sume 1 017 336 eur, pohľadávky z pokút, trovy konania v sume 307 499 eur,
príjmy za zosobnenie škôd v sume 183 436 eur. Z hľadiska rozsahu príjmov významný podiel
v tejto kategórii dosiahli príjmy podpoloţky 292012 - z dobropisov v sume 1 227 893 eur, príjmy
podpoloţky 292017 - z vratiek dosiahli sumu 546 492 eur.
Prevaţnú časť príjmov v roku 2014 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.
V oblasti príjmov pretrvávali negatívne tendencie, ktoré sa prejavili v nízkom časovom
plnení rozpočtovaných príjmov - odpredaje nehnuteľného majetku, príjmy za pokuty, objektívnu
zodpovednosť, elektronické mýto a príjmy škôl. Plnenie príjmov bolo v jednotlivých štvrťrokoch
roku 2014 pomerne nízke, pričom za I. polrok predstavovalo len 25 % schváleného rozpočtu.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa v závere roka zreálnil ich rozpočtovaný objem.
Na základe poţiadavky kapitoly vykonalo MF SR dve rozpočtové opatrenia, ktorými sa zníţil
záväzný ukazovateľ príjmov o 51 600 000 eur na sumu 52 779 900 eur.

300 - Granty a transfery
Granty a transfery ako príjmy z mimorozpočtových zdrojov boli plnené v celkovej sume
5 205 872 eur, z toho:
-

poloţka 310 - tuzemské beţné granty a transfery v sume 851 325 eur,

-

poloţka 320 - tuzemské kapitálové granty a transfery v sume 9 282 eur,

-

poloţka 330 - zahraničné granty v sume 4 345 265 eur.

Doplnkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa
§ 23 zákona o rozpočtových pravidlách.
V sledovanom období dosiahlo plnenie uvedenej kategórie príjmov (kód zdroja 72, 35,
11R1, 13R1, 37, 11H, 11O5, 14) celkovú sumu 17 372 711 eur. Z tejto sumy išlo najmä o príjmy
kód zdroja 72 v sume 12 906 026 eur, kód zdroja 35 v sume 1 135 579 eur, kód zdroja 13R1
v sume 1 462 179 eur a príjmy kód zdroja 11R1 v sume 1 621 072 eur.
Plnenie príjmov kód zdroja 72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné
nerozpočtované príjmy dosiahlo v sledovanom období sumu 12 906 026 eur. Prevaţnú časť z nich
predstavovali príjmy z úhrad stravy (kód zdroja 72f) v sume 10 152 674 eur a príjmy z poistného
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plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia (kód zdroja 72e) v sume
903 382 eur. Príjmy od iných subjektov prijaté formou dotácie alebo grantu (kód zdroja 72c)
dosiahli sumu 117 859 eur, príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
(kód zdroja 72g) boli v sume 179 689 eur. Príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej
zmluvy (kód zdroja 72a) predstavovali v roku 2014 sumu 268 770 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 401 126 eur. Príjmy prijaté
od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
(kód zdroja 72i) dosiahli sumu 512 041 eur a príjmy prijaté od úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny

podľa

osobitného

predpisu

(kód

zdroja

72h)

boli

v sledovanom

období

v sume 353 606 eur.

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
Celkový príjem na mimorozpočtových účtoch všeobecného programu Solidarita
a riadenie migračných tokov (ďalej len Solidarita) predstavoval sumu 891 608,50 eur. Príjem
podľa jednotlivých fondov pozostával z nasledovných ročných programov a titulov:
Príjem Európskeho fondu pre utečencov (ERF) bol v celkovej sume 310 380,09 eur,
z toho

boli v roku 2014 poukázané z Európskej komisie finančné prostriedky v celkovej

sume 306 407,18 eur - záverečná platba za ročný program 2011 v sume 39 248,60 eur, a druhá
zálohová platba pre ročný program 2012 v sume 267 158,58 eur. Ostatný príjem v sume
3 972,91 eur predstavuje vrátenie finančných prostriedkov od konečného príjemcu.
Príjem Fondu pre vonkajšie hranice (EBF) bol v celkovej sume 170 086,56 eur, z toho
záverečná platba na ročný program 2010 v sume 71 844,12 eur. Ďalšie príjmy na tento účet
vyplynuli zo záverečného zúčtovania projektu SK 2012/2013 EBF P4/8-4 NP v sume 1 699,46 eur.
Príjmy z vykonaného vládneho auditu A571 boli v sume 32,03 eur v rámci projektu SK 2011 EBF
P5/2 IP. Z výkonu vládneho auditu A557 vyplynuli príjmy v sume 96 510,95 eur (v rámci projektu
SK 2007 EBF P4/2 NP v sume 22 617,50 eur, SK 2010 EBF P4/5 NP v sume 29 312,49 eur
a SK 2 2011 EBF P4/5 NP v sume 44 580,96 eur).
Prijem Európskeho fondu pre návrat (RF) v celkovej sume 109 937,60 eur pozostával
z vyplatenia záverečnej platby Európskej komisii za ročný program 2010 v sume 110 692,37 eur
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a záverečnej platby Európskej komisii za ročný program 2011 v sume 60 176,17 eur v zmysle
prijatých „Debit Note“. V rámci salda záverečného zúčtovania projektov bola od konečných
príjemcov prijatá suma 280 806,14 eur.
Príjem Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) bol
v celkovej sume 301 204,25 eur. Z tejto sumy bola druhá zálohová platba na ročný program 2011
v sume 278 196,09 eur a záverečná platba na ročný program 2011 v sume 10 137,14 eur.
Suma 12 871,02 eur predstavuje vrátenie finančných prostriedkov od konečných príjemcov.
V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu boli v roku 2014 prijaté platby v celkovej
sume 5 144 542,08 eur (nie je zahrnuté v príjmoch zo ŠP).
Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, prostriedky
Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi v kapitole Ministerstva vnútra SR za rok 2014.
V kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2014 neboli v rámci príjmov
rozpočtované finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.
V roku 2014 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 4 345 264,79 eur.
Rozhodujúca časť týchto príjmov bola realizovaná v rámci Platobnej jednotky (ďalej PJ)
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (ďalej len Solidarita) v celkovej
sume 3 083 251,33 eur, z toho 1 621 072,37 eur na zdroji 11R1 a 1 462 178,96 eur na zdroji 13R1.
Na financovanie projektov schvaľovaných a financovaných priamo EK a na základe
medzinárodných zmlúv (najmä v rámci programu „program predchádzanie a boj proti trestnej
činnosti“, akcie EBF a FRONTEX) boli prijaté finančné prostriedky celkom v sume
1 262 013,46 eur.
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1.3. Výdavky kapitoly
Prehľad o celkových výdavkoch kapitoly za rok 2014 poskytujú údaje v tabuľke č.1.
Rozpočet výdavkov na rok 2014 bol schválený v sume 2 017 679 491 eur, z toho beţné
výdavky v sume 1 964 534 522 eur a kapitálové výdavky v sume 53 144 969 eur. V porovnaní
so schváleným rozpočtom na rok 2013 bol tento vyšší o 1 118 109 391 eur (o 124,3 %), v beţných
výdavkoch

vyšší

o 1 109 506 406 eur

(o 129,8 %)

a v kapitálových

výdavkoch

vyšší

o 8 602 985 eur (o 19,3 %).
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu
roka 2014 upravený na sumu 2 105 962 284 eur, z toho beţné výdavky na 1 990 258 200 eur
a kapitálové výdavky na 115 704 084 eur.
Celkové výdavky boli v roku 2014 čerpané v sume 2 123 216 094 eur, z toho rozpočtové
výdavky (kód zdroja 111, 11R2, 11R4, 13R2, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 11T1,
11T2, 13T1, 13T2, 11B5, 131C, 131D) v sume 2 105 896 194 eur (100,0 %) a výdavky
z mimorozpočtových zdrojov (kódy zdrojov zdroje 11R1, 13R1, 11H, 11O5, 14, 35, 37, 72)
v sume 17 319 900 eur.
Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a funkčnej
klasifikácie je uvedené v bodoch 1.3.1. a 1.3.2. tejto správy.
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
600 - Bežné výdavky
Na čerpaní beţných výdavkov sa podieľali jednotlivé kategórie nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli v rozpise rozpočtu
rozpočtované ako záväzný ukazovateľ v celkovej sume 587 842 924 eur, pre 50 541 zamestnancov
zaradených v rozpočtových organizáciách, z toho na sluţobné príjmy pre 23 047 príslušníkov
Policajného zboru v sume 336 914 597 eur, pre 4 286 príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru v sume 54 400 999 eur, pre 128 príslušníkov Horskej záchrannej sluţby v sume
1 518 710 eur, pre 8 267 štátnych zamestnancov v sume 74 351 220 eur a pre ostatných
14 813 zamestnancov v sume 120 657 398 eur.
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Limit mzdových prostriedkov pre rok 2014 bol rozpísaný na úrovni roka 2013
pre všetky kategórie zamestnancov. V schválenom rozpise bola zohľadnená delimitácia krajských
školských úradov, krajských stavebných úradov, vojenských správ, obvodných pozemkových
a lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodných
úradov ţivotného prostredia a správ katastra, ktoré prešli do pôsobnosti rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2013. Ďalej v rozpise bola zohľadnená
5 % valorizácia platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl
a školských zariadení ministerstva, viazanie mzdových prostriedkov pre ministra vnútra
a podpredsedu vlády Slovenskej republiky, štátnych tajomníkov, vedúcu sluţobného úradu,
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v zmysle zákona č. 392/2012 Z. z.
V priebehu roka 2014 bol rozpočet upravený na sumu 614 710 719 eur pre 50 592
zamestnancov, z toho v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 613 793 788 eur
a v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu v sume 916 931 eur. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenými
kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa a nariadeniami vlády Slovenskej republiky bola k termínu
01. 01. 2014 realizovaná úprava stupníc platových taríf zamestnancov o pevnú sumu 16 eur
na jedného zamestnanca, súčasne bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o sumu 7 495 135 eur.
Úprava rozpočtu bola vykonaná v súvislosti so zvýšením limitu pre školy a školské zariadenia
na posilnenie mzdového normatívu v sume 11 143 628 eur a dofinancovanie nenormatívnych
finančných prostriedkov pre novovytvorené miesta asistentov učiteľa v sume 226 377 eur.
V súvislosti s uvedeným bol školám a školským zariadeniam zvýšený počet zamestnancov
o 46 osôb. Ďalšia úprava limitu mzdových prostriedkov pre školy a školské zariadenia bola
realizovaná v sume 4 712 203 eur, z toho suma v sume 1 035 237 eur bola presunutá z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti
s hmotnou stimuláciou pedagogických zamestnancov. S prechodom pôsobnosti obvodných úradov
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na okresné úrady v sídle kraja bolo k 01. 01. 2014
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky delimitované
1 miesto štátneho zamestnanca a k 01. 10. 2014 ďalšie miesto štátneho zamestnanca spolu
s limitom mzdových prostriedkov v sume 16 002 eur. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky boli delimitované 2 štátnozamestnanecké miesta s limitom
mzdových prostriedkov v sume 18 720 eur. Ďalšia úprava rozpočtu mzdových prostriedkov bola
vykonaná

v súvislosti

so

zabezpečením

prípravy

predsedníctva

Slovenskej

republiky

v Rade Európskej únie, v dôsledku čoho bol počet štátnych zamestnancov zvýšený o 2 osoby spolu
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s limitom mzdových prostriedkov o 10 225 eur a súčasne pre príslušníkov Policajného zboru bol
zvýšený limit sluţobných príjmov o 23 687 eur, pričom počty príslušníkov Policajného zboru boli
zabezpečené v rámci nenaplnených počtov ministerstva. V nadväznosti na organizačné zmeny
v závere roka a rozhodnutia vedenia ministerstva vnútra v súvislosti s hmotnou stimuláciou
zamestnancov bol rozpočet mzdových prostriedkov zvýšený o 2 204 863 eur, finančné prostriedky
boli zabezpečené v rámci limitu beţných výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva. Úprava
rozpočtu mzdových prostriedkov bola realizovaná o prostriedky poskytnuté pre príslušníkov
Policajného zboru Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorí zabezpečujú komplexnú ochranu ústavným činiteľom
Slovenskej republiky. Ďalšia úprava rozpočtu bola realizovaná o rozpočtové prostriedky
poskytnuté z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume
916 931 eur, z toho pre školy a školské zariadenia v sume 277 719 eur.
Za rok 2014 boli celkové výdavky tejto kategórie čerpané v sume 615 032 080 eur, z toho
čerpanie mzdových prostriedkov v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly bolo v sume
613 788 448 eur, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu. Limit mzdových
prostriedkov stanovený rozpisovým listom MF SR č. MF/027759/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013
ako záväzný ukazovateľ bol dodrţaný. Čerpanie v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov
Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bolo v sume 916 931 eur, čo
predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu. V celkových výdavkoch je zahrnuté aj
čerpanie mimorozpočtových prostriedkov v sume 326 701 eur.
Čerpanie mzdových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií zamestnancov bolo
nasledovné:


sluţobné príjmy príslušníkov Policajného zboru v sume 339 929 521 eur, z toho v zdroji 111
– Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 339 887 720 eur (100 %) a v zdrojoch
poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
v sume 38 775 eur (100 %). V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume
3 026 eur poskytnuté platobnou jednotkou programu Solidarita a riadenie migračných tokov.
Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka Policajného zboru dosiahol sumu 1 275 eur, čo
je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 46 eur. Plnenie počtu príslušníkov Policajného
zboru oproti upravenému rozpočtu 23 047 osôb je niţšie o 834 osôb,



sluţobné príjmy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v sume 55 532 728 eur
(100 %). Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka Hasičského a záchranného zboru
dosiahol sumu 1 109 eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 29 eur.
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Plnenie počtu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru oproti upravenému rozpočtu
4 286 osôb je niţšie o 112 osôb,


sluţobné príjmy príslušníkov Horskej záchrannej sluţby v sume 1 732 315 eur (100 %).
Priemerný sluţobný príjem na 1 príslušníka Horskej záchrannej sluţby dosiahol sumu
1 128 eur, čo sa rovná upravenému rozpočtu. Skutočný počet 128 príslušníkov Horskej
záchrannej sluţby sa rovná upravenému rozpočtu 128 osôb,



platy štátnych zamestnancov v sume 79 663 233 eur, z toho v zdroji 111 – Rozpočtové
prostriedky

kapitoly

v sume

78 895 852 eur

(100 %)

a v zdrojoch

poskytnutých

z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume
564 660 eur (100 %). V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume
202 721 eur. Priemerný sluţobný plat štátneho zamestnanca dosiahol sumu 824 eur, čo je
v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 26 eur. Plnenie počtu zamestnancov oproti
upravenému rozpočtu 8 300 osôb je niţšie o 242 osôb,


platy ostatných zamestnancov (odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa
Zákonníka práce a ústavného činiteľa) boli čerpané v sume 138 174 283 eur, z toho v zdroji
111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 137 739 833 eur (100 %) a v zdrojoch
poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
v sume 313 496 eur (100 %). V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume
120 954 eur (100 %). Priemerný plat zamestnanca dosiahol sumu 796 eur, čo je v porovnaní
s upraveným rozpočtom viac o 20 eur. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému
rozpočtu 14 831 osôb je niţšie o 371 osôb.
Čerpanie mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády

Slovenskej republiky č. 588/2013 bol ako záväzný ukazovateľ stanovený pre aparát ústredného
orgánu celkový limit mzdových prostriedkov v sume 13 203 336 eur pre 1 175 zamestnancov,
z toho pre 661 štátnych zamestnancov v sume 8 739 785 eur a pre 514 ostatných zamestnancov
v sume 4 463 551 eur. Počet zamestnancov aparátu spolu so sumou mzdových prostriedkov oproti
roku 2013 bol zníţený o príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí boli presunutí
z aparátu ústredného orgánu do podriadených útvarov a zariadení ministerstva.
V priebehu roka 2014 bol rozpočet aparátu ústredného orgánu upravený na sumu
13 778 115 eur pre 1 168 zamestnancov, z toho v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly
v sume

13 191 420 eur

a

v zdrojoch

poskytnutých

z prostriedkov

Európskej

a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 586 695 eur pre 1 168 zamestnancov.
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Celkové výdavky boli čerpané v sume 14 029 988 eur, z toho v zdroji 111 – Rozpočtové
prostriedky kapitoly v sume 13 190 880 eur, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému
rozpočtu a v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu v sume 586 695 eur, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu.
V čerpaní rozpočtu sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume 252 413 eur. Plnenie počtu
zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 1 168 zamestnancov je niţšie o 101 osôb.
Z uvedeného rozboru mzdových prostriedkov vyplýva, ţe záväzné ukazovatele kategórie
610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov stanovené
rozpisovým listom MF SR č. MF/027759/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 pre rozpočtovú kapitolu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2014 v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky
kapitoly boli dodrţané. Čerpanie v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly bolo v sume
613 788 448 eur, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu a v zdrojoch poskytnutých
z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bolo v sume
916 931 eur, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu. Čerpanie mimorozpočtových
prostriedkov bolo v sume 326 701 eur.
620 - Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet kategórie 620 na rok 2014 bol schválený v sume 210 465 931 eur. V priebehu roka
2014 bol rozpočet v nadväznosti na úpravu rozpočtu mzdových prostriedkov upravený na sumu
221 985 396 eur, z toho v zdroji 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 221 584 212 eur
a v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu v sume 401 184 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní sú rozpočtované
k mzdovým prostriedkom v zmysle platných právnych predpisov, a to pre príslušníkov
Policajného zboru, príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS percentuálne vo výške 36,2 %
a pre ostatných zamestnancov vo výške 34,95 %.
Výdavky tejto kategórie boli čerpané v sume 222 082 165 eur (100 %), z toho v zdroji 111 –
Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 221 554 677 eur (100 %) a v zdrojoch poskytnutých
z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 401 184 eur
(100 %). V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v sume 126 304 eur.
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet v sume 249 175 749 eur bol v priebehu roka 2014 upravený na sumu
254 263 623 eur internými rozpočtovými opatreniami a rozpočtovými opatreniami z MF SR.
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Výdavky tejto kategórie boli k 31. 12. 2014 čerpané spolu v sume 267 999 183 eur, z toho
rozpočtové výdavky 254 253 164 eur (zdroje 111, 11R2, 11R4, 11S1, 11S2, 11S3, 11T1, 11T2,
131C, 131D, 13R2, 13S1, 13S2, 13S3, 13T1, 13T2) a mimorozpočtové výdavky 13 746 019 eur
(zdroje 11H, 11O5, 11R1, 13R1, 14, 35, 37, 72).
Mimorozpočtové výdavky boli pouţité najmä na stravovanie v sume 10 118 152 eur
a opravu sluţobných motorových vozidiel vyplývajúcich z poistného plnenia zo zmluvného alebo
zo zákonného poistenia v sume 883 124 eur.
Finančné prostriedky tejto kategórie boli čerpané na zabezpečenie činnosti útvarov MV SR,
centier podpory MV SR, Úradu MV SR, útvary PZ a útvary HaZZ, APZ, HZS, SŠŠR, školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a okresné úrady.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 došlo k vyššiemu čerpaniu celkových výdavkov
7 375 032 eur, z toho rozpočtových o 4 987 509 eur. Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä vyššími
výdavkami za energie, údrţbu softvéru, zabezpečenie pracovných odevov, obuvi a pracovných
pomôcok, na údrţbu budov, objektov alebo ich častí, štúdie, expertízy, posudky.
Z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia prevádzky, obligatórnych výdavkov a nákup
elementárnych prevádzkových potrieb na zabezpečenie činnosti polície, záchranných zloţiek
a špecializovanej štátnej správy vypracoval správca rozpočtovej kapitoly materiál na zmenu účelu
pouţitia kapitálových výdavkov do beţných výdavkov.
Úpravy rozpočtu z MF SR boli kumulatívne v celkovej sume 5 087 874 eur, z toho
na základe uznesenie vlády SR č. 547 zo dňa 5. novembra 2014 k „Návrhu na vydanie súhlasu
vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu pouţitia kapitálových výdavkov z roku 2012 a 2013
v kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ došlo k zvýšeniu v sume 15 806 309 eur
za účelom zabezpečenia výdavkov súvisiacich s úhradou za štúdie, expertízy, posudky
pre policajné zloţky, nákupom výzbrojného materiálu pre priamy výkon bezpečnostných zloţiek,
úhradou za energie, vodu, komunikácie, informačno – komunikačných technológií, s prípravou
a realizáciou volieb, údrţbou a opravou záchranárskej techniky, nákupom ochranných pracovných
pomôcok pre HZS, príslušníkov PZ a HaZZ a údrţbou nehnuteľností súvisiacich s budovaním
KAMO. Zníţenie tejto kategórie v sume 9 000 000 eur bolo z dôvodu potreby nákupu sluţobných
motorových vozidiel pre výkon policajných zloţiek.
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V roku 2014 MV SR zabezpečilo organizačno – technicky a finančne prípravu voľby
prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávy obcí,
pokračovalo so zabezpečovaním výstrojných súčiastok pre príslušníkov PZ a HZZ, zabezpečilo
nákup čistopisov dokladov (občianskych preukazov – elektronickej ID karty, vodičských
preukazov, osvedčení o evidencii vozidla časť I a cestovných pasov), tabuliek s evidenčnými
číslami pre motorové vozidlá.
Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo nasledovné:
Výdavky poloţky 637 – sluţby sa podieľali najvyššou mierou na čerpaní kategórie tovary
a sluţby (31,7 %). Vzhľadom na to, ţe na sluţbách sú v prevaţnej miere obligatórne výdavky
(stravovanie, príspevok na civilné odievanie zamestnancov v sluţobnom pomere, štúdie, expertízy,
posudky, prídel do sociálneho fondu, dane a pod.) ich rozsah nie je moţné výraznejšie
ovplyvňovať.
Finančné prostriedky, čerpané v sume 80 628 369 eur, boli pouţité najmä na výdavky
spojené s poskytovaním stravovania pre zamestnancov v sume 17 927 599 eur, na úhradu
poskytovaných všeobecných sluţieb 13 498 264 eur (sluţby za uţívanie nehnuteľností,
tlačiarenské sluţby, výroba pečiatok, upratovanie a likvidácia odpadu, deratizácia, dezinsekcia,
dezinfekcia, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, revízie špeciálnych strojov a prístrojov HaZZ),
na výdavky spojené s obstaraním znaleckých posudkov, expertíz a štúdií v sume 12 557 962 eur,
na úhradu špeciálnych sluţieb 6 836 151 eur, z toho najmä sluţby nehnuteľného majetku súvisiace
so správou bytových a nebytových priestorov a zabezpečením nehnuteľností v dočasnej správe
štátu v sume 3 762 639 eur a ochranu objektov 720 786 eur, kalibráciu prístrojov 401 045 eur,
poradenstvo 322 222 eur, právne sluţby 320 355 eur, na prídel do sociálneho fondu v nadväznosti
na uzatvorené kolektívne zmluvy 6 678 418 eur, na náhrady 4 894 274 eur a to najmä náhrady
za zdravotnú starostlivosť, náhrady externým lekárom a náhrady za preventívne rehabilitácie
a rekreácie, dane 3 494 448 eur, civilné odievanie zamestnancov

v sluţobnom

pomere

3 857 318 eur, na školenia, kurzy, semináre v sume 2 306 447 eur.
Výdavky poloţky 632 – energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 55 280 129 eur
(21,7 %). Výdavky tejto podpoloţky boli pouţité na úhradu výdavkov za energiu (elektrickú
energiu, plyn, paru teplo) 30 072 629 eur, komunikačnú infraštruktúru 12 566 576 eur, z toho
najmä výdavky na diaľkové okruhy 7 382 601 eur a dátové siete 4 890 203 eur, poštové
a telekomunikačné sluţby 9 483 606 eur, vodné, stočné 3 157 318 eur.
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Výdavky poloţky 633 – materiál boli čerpané v sume 50 592 139 eur (19,9 %). Finančné
prostriedky boli pouţité najmä na nákup všeobecného materiálu 19 575 957 eur, z toho najmä
na tabuľky s evidenčnými číslami 6 790 158 eur, na spotrebný materiál k výpočtovej technike
(tonery, cartridge, tlačiarenské pásky a valce, USB kľúče) 3 953 033 eur, kancelárske potreby
1 991 917 eur, chemikálie pre expertíznu činnosť 1 728 621 eur, na lieky, očkovacie séra,
zdravotnícky materiál 289 176 eur, obstaranie špeciálneho materiálu 9 288 602 eur, predovšetkým
pre osobné doklady 6 763 632 eur (vodičské preukazy formátu EU, cestovné pasy s biometriou,
osvedčenia o evidencii vozidla, povolenie na pobyt vo forme IDK), nákup pracovných odevov,
obuvi a pracovných pomôcok 10 249 434 eur, na výpočtovú techniku 2 764 281 eur.
Výdavky poloţky 635 – rutinná a štandardná údrţba boli čerpané v sume 40 279 225 eur
(15,8 %). Finančné prostriedky boli pouţité najmä na údrţbu a servis telekomunikačnej techniky,
telekomunikačných systémov a zariadení 8 287 944 eur, na údrţbu softvéru 8 081 167 eur,
na údrţbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 2 996 406 eur, z toho najmä na techniku
na zhotovenie a kontrolu osobných dokladov 1 726 242 eur, na spravodajskú techniku 721 672 eur
a na techniku civilnej obrany (alkotestery, meracia a monitorovacia technika, ramery) 322 236 eur.
Najvyššie čerpanie danej poloţky bolo na podpoloţke 635006 – údrţba budov, objektov alebo ich
častí v sume 15 817 666 eur, čo súviselo aj výdavkami určenými na budovanie KAMO v sume
2 164 266 eur a výdavkami na rekonštrukciu sociálnych zariadení v obvodných oddeleniach PZ
v 57 obvodoch v sume 1 545 583 eur. V priebehu roka 2014 sa začalo rekonštruovať a obnovovať
26 administratívnych budov pre KAMO v Senci, Trnave, Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou,
Púchove, Partizánskom, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Ilave, Zlatých Moravciach, Nových
Zámkoch, Topoľčanoch, Bytči, Ţarnovici, Detve, Krupine, Veľkom Krtíši, Humennom, Levoči,
Sabinove, Stropkove, Svidníku, Starej Ľubovni, Snine, Keţmarku, Gelnici.
Výdavky poloţky 634 – dopravné boli čerpané v sume 17 178 924 eur (6,7 %) a to najmä
na servis, opravy, údrţbu sluţobných motorových vozidiel 11 389 025 eur a úhradu zmluvného
a havarijného poistenia za sluţobné motorové vozidlá 2 074 550 eur.
Výdavky poloţky 636 – nájomné za nájom boli čerpané v sume 6 240 764 eur (2,6 %).
Finančné prostriedky boli pouţité najmä na úhradu nájomného za prenajaté budovy a objekty
alebo ich časti v sume 6 141 839 eur (napr. nájom kancelárskych priestorov a parkovacích miest,
nájom

bytov,

prenájom

technologických

priestorov

a dohľadovanie IT technológií).
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pre

umiestnenie,

prevádzkovanie

Výdavky poloţky 631 – cestovné náhrady boli čerpané v sume 4 053 614 eur (1,6 %).
V rámci uvedenej poloţky boli prostriedky pouţité najmä na domáce sluţobné cesty 2 229 456 eur
a zahraničné sluţobné cesty 1 737 733 eur.
640 - Bežné transfery
Rozpočet beţných transferov schválený v sume 917 049 918 eur bol v priebehu roka 2014
upravený na sumu 899 298 462 eur, z toho zdroj 111 na sumu 896 684 316 eur.
Z vecného hľadiska boli vykonané

úpravy rozpočtu beţných transferov viacerými

rozpočtovými opatreniami aj v právomoci MF SR. Realizované boli najmä presuny finančných
prostriedkov na dotácie na prenesený výkon

štátnej správy na obce za účelom posilnenia

mzdového normatívu pre školy v sume 34 597 593 eur, za účelom mimoriadnych odmien
zamestnancom škôl v sume 5 359 377 eur a z dôvodu dofinancovania nenormatívnych finančných
prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl a školských zariadení v sume 1 330 525 eur,
z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 3 050 000 eur pre Nemocnicu svätého
Michala, a. s. na zabezpečenie úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, na záchranné práce
a mimoriadne udalosti v sume 2 211 776 eur, zníţenie finančných prostriedkov v sume
38 482 072 eur viazaním v prospech MF SR, viazanie prostriedkov osobitného účtu z dôvodu
zabezpečenia

priameho

výkonu

sluţby

bezpečnostných

a záchranných

zloţiek,

úhrad

obligatórnych a nevyhnutných výdavkov určených príslušnými právnymi predpismi, ako aj úhrad
v oblasti správy majetku, údrţby a opráv záchranárskej techniky, znaleckých posudkov v sume
8 450 000 eur a v sume 185 590 eur z dôvodu zabezpečenia projektu vzdelávania integrovaného
záchranného systému. V oblasti regionálneho školstva boli vykonané aj presuny medzi beţnými
transfermi obcí na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v prospech kapitálového
transferu obcí v sume 333 386 eur (z podpoloţky 641013).
V hodnotenom období sa čerpali beţné transfery celkom sume 901 257 318 eur, z toho
rozpočtové transfery (kód zdroja 111, 11R2,11R4,11S1,11S2,11S3,11T1, 11T2, 131C, 13R2,
13S1, 13S2) v sume 899 282 018 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 896 667 943 eur.
V rámci beţných transferov boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 11R1,14, 35,
37, 72, 13R1) v sume 1 975 300 eur. V rámci kategórie boli čerpané aj transfery týkajúce sa
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre
návrat, Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín, (zdroje 11R2, 13R2) v sume
662 762 eur.
Poloţka 641 – transfery v rámci verejnej správy má najvyšší podiel na čerpaní tejto kategórie
a dosiahla sumu celkom 739 595 431 eur, z toho rozpočtové prostriedky v sume 739 140 826 eur,
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z toho s kódom

zdroja 111 v sume 738 754 755 eur. Podpoloţka 641013 – transfery obci

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy bola čerpaná v sume 713 255 563 eur,
z ktorých 702 032 295 eur bolo poskytnutých na zabezpečenie výchovy a vzdelávania mládeţe.
Na zabezpečovanie financovania preneseného výkonu štátnej správy na matričnú činnosť boli
poskytnuté

okresných

úradom

transfery

v sume

5 992 398 eur,

v sume

2 946 912 eur

na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, na hlásenia a evidenciu pobytu
občanov a register občanov v sume 1 785 488 eur a na ţivotné prostredie v sume 498 471 eur.
Významný podiel z transferov v rámci verejnej správy majú aj transfery obci rozpočtované
na poloţke 641009 - transfery obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy, čerpané celkom v sume

21 629 822 eur, z toho rozpočtové transfery v sume

21 307 499 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 21 229 499 eur. Z uvedenej sumy boli
vyčerpané finančné prostriedky na voľby v sume 18 050 480 eur, z toho v sume 8 276 629 eur
na voľby prezidenta, v sume 5 530 873 eur na voľby do európskeho parlamentu, v sume
4 223 415 eur na voľby do orgánov samosprávy obcí a na nové voľby v sume 19 563 eur. V rámci
podpoloţky 641009 boli vyčlenené finančné prostriedky aj na vojnové hroby v sume 280 460 eur,
vyčerpané v sume 280 367 eur. Z tejto sumy boli na nárokovú časť podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov čerpané finančné prostriedky
na jednotlivé okresné úrady v sídle kraja v sume 180 367 eur. Na opravu a rekonštrukciu
vojnových hrobov v obciach a mestách boli prerozdelené prostriedky v sume 100 000 eur.
Na podpoloţke 641001 – príspevkovej organizácii boli čerpané beţné transfery v sume
4 263 433 eur, z toho transfer poskytnutý na výchovu a vzdelávanie v základných a stredných
školách v sume 3 652 273 eur.
Poloţka 642 – transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, bola čerpaná
v sume celkom 160 276 042 eur, z toho rozpočtové zdroje v sume 158 834 665 eur, z toho kód
zdroja 111 v sume 156 606 660 eur. Na ich čerpaní sa podieľali najmä transfery pre cirkevné školy
v sume 72 572 693 eur a transfery pre súkromné školy v sume 57 495 841 eur. Na podpoloţke
642001 - transfery občianskym zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom bolo čerpanie
v sume 6 759 305 eur, z toho rozpočtové transfery v sume 6 233 167 eur, s kódom zdroja 111
v sume 5 891 714 eur. Na ich čerpaní sa podieľali najmä dotácie poskytnuté podľa zákona
č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších
predpisov

v sume

5 577 010 eur.

Na zabezpečenie

vyplatenia

odstupného,

odchodného,

nemocenských dávok (podpoloţky 642012, 642013, 642015) boli pouţité rozpočtové prostriedky
v sume 13 061 733 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 13 061 642 eur. Z podpoloţky 642029
- na náhradu boli na základe rozhodnutia odborov ţivotného prostredia okresných úradov, ako
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aj príslušného orgánu štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 68 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyplatené náhrady za obmedzenie
beţného obhospodarovania na lesných pozemkov a náhrady škody spôsobenej chráneným
ţivočíchom v sume 3 328 327 eur.
Z poloţky 644 - transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám
nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR boli
čerpané transfery v sume 852 428 eur. Z uvedenej sumy boli v sume 819 428 eur poskytnuté beţné
transfery nasledovným príspevkovým organizáciám: Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR
BYSTRÁ v sume 11 000 eur, Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR ARCO v sume 24 240 eur,
Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR DRUŢBA v sume 73 000 eur a v sume 711 188 eur, Centru
účelových zariadení Piešťany.
Z poloţky 649 - transfery do zahraničia boli čerpané v celkovej sume 533 417 eur, z toho
rozpočtové transfery v sume 454 100 eur. V rámci nich z podpoloţky 649003 - medzinárodným
organizáciám boli čerpané transfery v sume 368 435 eur a to najmä poplatky a členské
pre organizácie ako sú napríklad IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu, ICMPD Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky, ICAO - Medzinárodná organizácia pre
civilné letectvo.
700 – Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol rozpísaný v sume 53 144 969 eur, ako
záväzný ukazovateľ v zdroji 111 a predstavoval medziročné zvýšenie o 19,3 %, čo je
o 8 602 985 eur viac ako v roku 2013. Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol
schválený rozpočet upravený v priebehu roka 2014 na 115 704 084 eur, čo je o 43 879 150 eur
menej ako bol upravený rozpočet v roku 2013.
V rámci rozpočtových opatrení MF SR boli upravené finančné prostriedky v sume
62 559 115 eur, z toho v kóde zdroja 111 v sume 30 306 701 eur (na 83 451 670 eur) a zostatok
32 252 414 eur tvorili nepouţité finančné prostriedky kapitoly presunuté v zmysle § 8 zákona
NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z rokov 2012 (kód zdroja 131C) v sume
1 079 699 eur a 2013 (kód zdroja 131D) v sume 7 447 571 eur. Rozpočet bol zvýšený aj
o finančné prostriedky Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód zdroja
11S1) v sume 16 713 037 eur, finančné prostriedky na jeho spolufinancovanie zo ŠR (kód zdroja
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11S2) v sume 2 918 593 eur a ďalšie finančné prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- pro rata kód zdroja 11S3 v sume 2 262 579 eur, finančné prostriedky na Riadenie migrácie,
ochranu hraníc (kód zdroja 11R2) v sume 60 487 eur, finančné prostriedky na Programy európskej
územnej spolupráce programového obdobie 2007-2013 (okrem programov cezhraničnej
spolupráce ČR a SR) (kód zdroja 11B5) v sume 83 684 eur, prostriedky Európskej únie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja presunuté z predchádzajúceho roku (kód zdroja 13S1)
v sume 1 084 052 eur, prostriedky na jeho spolufinancovanie zo ŠR (kód zdroja 13S2) v sume
203 924 eur a ďalšie prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja - pro rata (kód zdroja
13S3) v sume 162 406 eur, prostriedky na Riadenie migrácie, ochranu hraníc z predchádzajúceho
roku (kód zdroja 13R2) v sume 236 383 eur.
K 31. 12. 2014 boli kapitálové výdavky celkom čerpané v sume 116 845 348 eur 100,0 %,
čo je o 49 076 976 eur menej ako v roku 2013. V zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bola na pouţitie v nasledujúcich rokoch k 31.12.2014 viazaná v zdroji 111
suma 25 728 196 eur a v zdroji 131D v suma 1 681 419 eur.
Z celkového čerpania boli rozpočtové výdavky čerpané v sume 115 699 772 eur (100 %)
a mimorozpočtové v sume 1 145 576 eur (100,0 %). Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii
710 – Obstarávanie kapitálových aktív tvorilo 85,4 % (98 802 846 eur) a v kategórii 720 –
kapitálové transfery 14,6 % (16 896 926 eur).
Upravený rozpočet v kategórií

700 rozpísaný v zdroji 111 v sume 83 451 670 eur bol

v sledovanom období dodrţaný (čerpanie 83 449 080 eur).
Pozitívny dopad na čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2014 malo uvoľnenie v zmysle
§ 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazaných
kapitálových

rozpočtových

výdavkov z roku 2012 a 2013 a navýšenie rozpočtu o finančné prostriedky

Európskej únie. Z vecného hľadiska boli čerpané finančné prostriedky na aktivity ako napr. nákup
automobilovej techniky, OPIS, z toho najmä Elektronické sluţby informačného systému MV SR,
Implementácia elektronickej identifikačnej karty a Elektronické sluţby národnej evidencie
vozidiel, ďalej Schengenský informačný systém II generácie, Policajné informačné systémy,
Integrovaný záchranný systém,

KAMO

-

ich

zriaďovanie,

rekonštrukcie

a technické

vybavenie, rekonštrukcie objektov PZ, prevencia kriminality, technické vybavenie a stavebné
akcie rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení.
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710 – Obstaranie kapitálových aktív
Na čerpaní rozpočtových výdavkov v sume 98 802 846 eur, z toho v zdroji 111 v sume
73 117 825 eur sa najväčšou mierou podieľali jednotlivé poloţky nasledovne.
Poloţka 714 - nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov dosiahla najvyšší podiel
52 % na čerpaní tejto kategórie a to v sume 51 270 713 eur. Z uvedenej poloţky boli zakúpené
na podpoloţke 714005 – nákup špeciálnych automobilov vozidlá v sume 35 757 252 eur, z toho
najväčšia suma 22 798 440 eur bola pouţitá Prezídiom HaZZ na zakúpenie cisternových
automobilových striekačiek na hasenie lesných poţiarov, ďalej

HaZZ zrealizoval napr.

rekonštrukcie cisternových automobilových striekačiek a rebríkov celkom v sume 6 499 305 eur,
ďalej v sume 5 740 680 eur zakúpil malé cisternové automobilové striekačky pre obecné hasičské
zbory a vykonal v sume 486 919 eur repasáciu hasičskej techniky. Okrem uvedeného bola
z uvedenej poloţky zakúpená radarová technika v sume 221 956 eur a HZS zhodnotila sneţné
skútre v sume 9 952 eur. Z podpoloţky 714001 – nákup osobných automobilov bola pouţitá suma
15 150 216 eur. Zo zdroja 111 boli zakúpené osobné automobily pre výkon policajnej sluţby
a útvarov ministerstva, vykonané rekonštrukcie a modernizácie dopravných prostriedkov,
rozšírená vybavenosť o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval vrátane
zvukových a svetelných výstraţných zariadení a zabudovaných rádiostaníc celkom v sume
10 796 398 eur. V rámci programu poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách bolo na nákup osobných automobilov pre obvodné úrady vynaloţených 131 722 eur.
Osobné automobily sa zakúpili aj z finančných prostriedkov presunutých z predchádzajúcich
rokov v sume 4 188 344 eur. Zostatok v sume 33 752 eur sa čerpal v zdroji riadenie migrácie,
ochrana hraníc. Z podpoloţky 714003 – nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek sa
pouţilo 351 384 eur. Pre HaZZ boli nakúpené lesné a povodňové špeciály v sume 321 197 eur,
ďalej zo zdroja riadenie migrácie, ochrana hraníc v rámci projektu SK 2012 EBF P1/NP boli
Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ zakúpené štvorkolky v sume 27 600 eur,
SŠŠR MV SR

zakúpilo dopravné prostriedky za 2 587 eur. Z podpoloţky 714004 – nákup

nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov bolo
pouţitých 11 861 eur.
Poloţka 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív tvorila 18 % v predmetnej kategórii,
čerpaním v sume 18 015 548 eur. Nákup bol realizovaný najmä na podpoloţke 711003 - softvér
v sume 17 919 692 eur, ktorý tvoril najväčšiu časť. Realizovali sa najmä projekty: Elektronické
sluţby informačného systému MV SR v sume 4 510 980 eur, Policajné informačné systémy
v sume 4 502 714 eur, Upgrade informačných systémov na elektronické sluţby národnej evidencie
vozidiel v sume 2 995 345 eur, Integrovaný informačný systém v sume 2 163 119 eur, Centrálny
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informačný systém matrík v sume 1 424 786 eur, Implementácia elektronickej identifikačnej karty
v sume 1 365 120 eur, Informačný systém registra fyzických osôb v sume 402 553 eur,
Informačný systém Register adries v sume 291 917 eur, Mobilná daktyloskopická identifikácia
v sume 116 097 eur, Informačný systém Centrálnej ohlasovne v sume 142 560 eur.
Poloţka 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia tvorila 16 % podiel
predmetnej kategórie v sume 16 296 147 eur (100 %). Na nákup z podpoloţky 713005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo pouţitých 7 720 578 eur najmä
na nákup spravodajskej techniky v sume 4 992 000 eur, na nákup technológií na rozšírenie
výpočtového strediska MV SR v Banskej Bystrici v sume 738 174 eur, pre Národné
personalizačné centrum v sume 256 443 eur, na zvyšovanie bezpečnostnej kapacity týkajúcej sa
moţnej hrozby pouţitia výbušnín teroristami v SR v sume 158 934 eur, HaZZ zakúpil 150 ks
ochranných

plynotesných

univerzálnych

protichemických

oblekov

v sume

430 740 eur

a z finančných prostriedkov presunutých z predchádzajúcich rokov najvyššiu sumu 622 400 eur
predstavoval nákup radarovej techniky. Nákup z podpoloţky 713002 - výpočtovej techniky bol
realizovaný v sume 5 109 833 eur. V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola pouţitá
suma 3 465 104 eur. Realizované boli najmä projekty Elektronické sluţby informačného systému
MV SR na úseku PZ v sume 3 461 836 eur a Policajné informačné systémy v sume 808 278 eur.
Nákup z podpoloţky 713003 - telekomunikačnej techniky sa realizoval v sume 2 174 241 eur.
Na ochranu štátnej hranice bolo pouţitých 1 136 515 eur, z toho na nákup perimetrického kábla
suma 689 945 eur, na nákup mobilných zostáv telekomunikačnej techniky suma 416 960 eur. Na
nákup z podpoloţky 713006 - komunikačnej infraštruktúry bolo pouţitých

827 260 eur, a to

najmä na rozšírenie výpočtového strediska MV SR v Banskej Bystrici v sume 420 264 eur
a v rámci budovania KAMO sa vynaloţilo 388 338 eur na vyvolávacie systémy a štruktúrovanú
kabeláţ. Nákup z podpoloţky 713004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia sa realizoval v sume 453 817 eur. Nákup z podpoloţky 713001 - interiérového vybavenia
pre akciou CANISPOL SLOVAKIA - Stredisko výcvikového centra sluţobných psov Bratislava
so sídlom v Devínskej Novej Vsi bol realizovaný v sume 10 418 eur.
Poloţka 716 - prípravná a projektová dokumentácia a poloţka 717 – realizácia stavieb
a ich technického zhodnotenia spolu tvorila 7 % podiel čerpania v kategórii v sume 7 109 082 eur,
v tom: poloţka 716 - prípravná a projektová dokumentácia v sume 160 248 eur, podpoloţka
717001 - realizácia nových stavieb v sume 1 830 427 eur, podpoloţka 717002 - rekonštrukcia
a modernizácia v sume 4 160 869 eur a podpoloţka 717003 - prístavby, nadstavby a stavebné
úpravy v sume 957 538 eur.
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V rámci realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia vrátane prípravnej a projektovej
dokumentácie z hľadiska vecnosti boli budované objekty najmä v oblasti vzdelávania v sume
676 943 eur, kde boli rekonštruované školy základného vzdelávania so špeciálnou starostlivosťou
v sume 495 807 eur, z toho najvyššia suma bola vynaloţená na realizáciu rekonštrukcie
a modernizácie budov v Trnave, napr. Praktická škola Osobitnej školy v Trnave v sume
160 000 eur, Spojená škola Okoč - rekonštrukcia zatopenej kotolne v sume 27 116 eur, ďalej
v Trenčíne boli rekonštruované napr. Spojená škola internátna - rekonštrukcia sociálnych zariadení
v školských dielňach v sume 35 144 eur, Špeciálna základná škola v Bánovciach nad Bebravou rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 30 519 eur, Špeciálna základná škola v Ilave rekonštrukcia budovy školy v sume 35 916 eur, v Bratislave napr. Špeciálna základná škola
s materskou školou v Starom Meste - rekonštrukcia výdajne jedál a jedálne v sume 30 000 eur,
Gymnázium Federica Garciu Lorcu - rekonštrukcia vzduchotechniky kuchyne v sume 25 926 eur.
V oblasti ochrany verejného poriadku sa realizovala akcia CANISPOL SLOVAKIA - Stredisko
výcvikového centra sluţobných psov Bratislava so sídlom v Devínskej Novej Vsi. Akcia bola
spolufinancovaná zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Z celkovo vynaloţenej sumy
3 456 602 eur (z toho 35 632 eur boli beţné výdavky) bola z rozpočtu v roku 2014 hradená
projektová dokumentácia v sume 3 600 eur, realizácia novej stavby v sume 1 323 560 eur
a rekonštrukcia a modernizácia v sume 623 077 eur. Ďalšie investičné akcie boli vykonávane aj
na objektoch PZ v sume 1 024 291 eur napr. plynofikácie, rekonštrukcie kotolní, kanalizačné
prípojky. V oblasti okresných úradov sa realizovala investičná výstavba v sume 295 250 eur.
Ďalšou akciou bolo budovanie KAMO, z ktorých boli ukončené napr. OÚ Nové Mesto nad
Váhom, klientske centrum – klimatizácia priestorov 6 nadzemného podlaţia v sume 34 199 eur,
OÚ Topoľčany - klimatizácia

priestorov v ktorých sú uloţené servery v sume 11 526 eur,

OÚ Trnava klimatizácia priestorov 1 nadzemného podlaţia v sume 30 476 eur. Rozostavané sú
ďalšie klientske centrá

napr. OÚ Košice, OÚ Trenčín, OÚ Povaţská Bystrica, OÚ Banská

Štiavnica.
V oblasti záchrany ţivota a zdravia bola realizovaná investičná výstavba v sume 3 034 103 eur,
najmä na rekonštrukcie hasičských staníc, ktoré boli vykonávané v rámci Regionálneho
operačného programu. Čerpanie na akciách HaZZ bolo na poloţke 716 - prípravná a projektová
dokumentácia v sume 16 580 eur a na podpoloţke 717001 - realizácia nových stavieb v sume
39 797 eur,

na

podpoloţke

717002

-

rekonštrukcia

a modernizácia

v

sume

1 654 330 eur a na podpoloţke 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume
402 984 eur. Z hľadiska rozsahu vynaloţených výdavkov najvyššie plnenia dosiahli akcie
Rekonštrukcia HS napr. Šaľa v sume 413 111 eur, Handlová v sume 253 801 eur, Revúca v sume
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249 893 eur, Hnúšťa v sume 186 818 eur, Zlaté Moravce v sume 147 600 eur. Akcie HZS boli
v sume 923 411 eur čerpané najmä na Dom HZS Zverovka v sume 198 068 eur, Dom ZHS
Donovaly v sume 168 594 eur, Dom HZS Čingov v sume 132 299 eur, Záchranná stanica Pieniny
v sume 119 109 eur a Dom HZS Starý Smokovec v sume 76 813 eur. V oblasti centrálnej podpory
bola realizovaná investičná výstavba v sume 104 382 eur, napr. rekonštrukcia kotolne v SOŠ
Bratislava a SOŠ Pezinok rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia učebňového bloku.
Poloţka 718 - rekonštrukcia a modernizácia tvorí 5% podiel v kategórií. Pouţitých bolo
spolu 4 581 636 eur, najmä na modernizáciu systému varovania a vyrozumenia v sume
3 778 605 eur, na rekonštrukciu Komunikačného rozhrania v sume 735 600 eur, na vývoj
štatistického modelu a upgrade systému AFIS a CODIS Kriminalisticko-expertízny ústav P PZ
pouţil 66 000 eur a na rekonštrukciu zásobníkového ohrievača obvodný úrad Trenčín pouţil sumu
1 431 eur.
Poloţka 719 - ostatné kapitálové výdavky so sumou 1 529 719 eur tvorí 2 % podiel.
Finančné prostriedky boli pouţité najmä v rámci podpoloţky 719012 – na osobitné finančné
prostriedky v sume 1 517 240 eur a podpoloţky 719013 – na nákup zvierat základného stáda
v sume 6 000 eur pre odbor kynológie a hipológie.
Poloţka 712 - nákup budov, objektov alebo ich častí mala najniţšie čerpanie finančných
prostriedkov v sume 0,5 eur bola odkúpená budova Stredného odborného učilišťa v Piešťanoch .
720 Kapitálové transfery
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bol schválený rozpočet v sume 165 969 eur
upravený na sumu 16 896 931 eur, z ktorej bolo k 31. 12. 2014 vyčerpaných 16 896 926 eur
(100 %).
Najvyššia suma 6 559 671 eur bola pouţitá v rámci projektu implementácia elektronickej
identifikačnej karty v prvku Elektronická identifikačná karta. Poskytnutý bol transfer pre
príspevkovú organizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby (NASES), ktorá bola
zriadená Úradom vlády SR. Akcia bola spolufinancovaná z grantu Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Zakúpený hardwer a softwer bode slúţiť na rozšírenie informatizácie verejnej správy na
Slovensku. Ukončená bola analytická fáza projektu a prebieha prvá fáza implementácie projektu.
V rámci podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky bol poskytnutý transfer obci pre školy a školské zariadenia
v územnej pôsobnosti odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na stavby KŠÚ v sume
6 712 313 eur. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaloţené napr. na prevenciu kriminality v sume
2 647 600 eur a na transfery Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity v sume
526 648 eur.
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Bažné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom,
občianskym združeniam a právnickým a fyzickým osobám
V hodnotenom období boli poskytnuté beţné transfery príspevkovej organizácii zaradenej
Štatistickým úradom SR do verejnej správy v sume 4 263 433 eur, z toho transfer poskytnutý
na výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách v sume 3 652 273 eur (podpoloţka
641001). V sume 819 428 eur boli poskytnuté beţné transfery príspevkovým organizáciám
nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
(podpoloţka 644004): Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ v sume 11 000 eur,
Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR ARCO v sume 24 240 eur, Kúpeľno-liečebnému ústavu MV
SR DRUŢBA v sume 73 000 eur a v sume 711 188 eur Centru účelových zariadení Piešťany.
Beţné transfery občianskym zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom boli čerpané
v sume 6 759 305 eur (podpoloţka 642001), z toho rozpočtové transfery v sume 6 233 167 eur,
z toho s kódom zdroja 111 v sume 5 891 714 eur. Na ich čerpaní sa podieľali najmä dotácie
poskytnuté podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z“) v sume 5 577 010 eur,
na projekt Zdravé komunity boli vynaloţené finančné prostriedky v sume 1 122 644 eur
s participáciou zdrojov MF SR a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v sume
400 000 eur.
Transfery do zahraničia ( poloţka 649) boli čerpané v celkovej sume 533 417 eur, z toho
rozpočtové transfery v sume 454 100 eur. V rámci nich z podpoloţky 649003 - medzinárodným
organizáciám boli čerpané beţné transfery v sume 368 435 eur a to najmä na poplatky a členské
príspevky pre organizácie ako sú napríklad IOM - Medzinárodná organizácia pre
migráciu, ICMPD – Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky, ICAO - Medzinárodná
organizácia pre civilné letectvo.
Z rozpočtových zdrojov boli čerpané kapitálové transfery príspevkovým organizáciám
v sume 6 811 549 eur (podpoloţka 721001), z toho bol poskytnutý transfer príspevkovej
organizácii v sume 6 599 671 eur (kódy zdrojov
sieťové

a elektronické

sluţby (NASES)

11S1,11S2,11S3) pre Národnú agentúra pre

v rámci

projektu

implementácia

elektronickej

identifikačnej karty. Pre príspevkovú organizáciu Centrum účelových zariadení bol poskytnutý
transfer v sume 170 000 eur na obstaranie a obmenu strojných zariadení pre kuchyňu a prevádzku
Svidník a Dopravnej akadémii, Trenčín v sume 81 878 eur na rekonštrukčné práce.
Z poloţky 722 - kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám boli
čerpané v sume 422 693 eur. Z uvedenej sumy boli poskytnuté kapitálové transfery predovšetkým
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pre cirkevné školy na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky v sume 288 250 eur a transfery občianskym zdruţeniam, nadáciám,
a neinvestičným fondom v sume 99 906 eur v rámci dotácií poskytovaných podľa zákona
č. 526/2010 Z. z. a zákona č. 583/2008 Z. z..
V právomoci správcu rozpočtovej kapitoly boli poskytnuté dotácie podľa zákona
č. 526/2010 Z. z. v sume 6 514 654 eur, z toho formou beţných transferov v sume 5 804 661 eur
a kapitálových transferov v sume 709 993 eur pre všetky oprávnené subjekty najmä na podporu
odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich
pri záchrane ţivota, zdravia, majetku a ţivotného prostredia na úseku integrovaného záchranného
systému, zlepšenie materiálno-technickeho zabezpečenia ich činnosti, bezpečnosti cestnej
premávky, podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity, organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príleţitosti osláv
Slovenského národného povstania, osláv víťazstva nad fašizmom ako aj obdobie zločinov
komunizmu. Prostredníctvom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality podľa
zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 583/2008 Z. z.“)
bolo podporených 357 projektov týkajúcich oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencie pre
rok 2014, formou beţných transferov v sume 322 760 eur, z toho dotácie obci v sume 65 500 eur,
rozpočtovým organizáciám v sume 800 eur, vyšším územným celkom v sume 560 eur,
občianskym zdruţeniam v sume 200 800 eur, neziskovým organizáciám v sume 22 100 eur
a ostatným právnickým osobám v sume 33 000 eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané
na 100 %. Formou kapitálových transferov bolo pridelených celkom 2 647 600 eur, z toho
pre obce v sume 2 619 900 eur, občianske zdruţenia v sume 13 200 eur, neziskové organizácie
v sume 9 000 eur a rozpočtové organizácie v sume 5 500 eur. Finančné prostriedky sú vyčerpané
na 100 %.
Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity
Ťaţisko zahraničných aktivít Ministerstva vnútra SR spočívalo v záväzkoch vyplývajúcich
z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, čo bolo deklarované účasťou expertmi
ministerstva na zasadnutiach pracovných skupín Európskej komisie a 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. Okrem členstva v EÚ ovplyvňovali zahraničné aktivity ministerstva vnútra
vzťahy kreované na základe členstva v medzinárodných organizáciách, ako napr. IOM
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(Medzinárodná organizácia pre migráciu), ICMPD (Medzinárodné centrum pre rozvoj migračných
politík), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Interpol-u, Rady Európy,
OBSE (Organization for Security and Co - operation in Europe), ako aj v rámci regionálnych
zoskupení – krajiny Salzburského fóra a Vyšehradskej skupiny so zameraním na riešenie otázok
spojených s bezpečnostnou oblasťou.
V rámci zahraničných aktivít bola účasť hlavne na zasadaniach Rady ministrov EÚ pre
spravodlivosť a vnútorné záleţitosti (ďalej len „Rada JHA“) a na neformálnych Radách JHA
v Aténach, Miláne, Luxemburgu a v Bruseli. V Budapešti – pod záštitou Maďarska, ktoré
predsedalo Vyšehradskej štvorke - sa uskutočnilo Fórum o manaţovaní vo verejnej správe. V
Budapešti sa konalo ministerské stretnutie lídrov rezortov vnútra štátov V4, kde sa diskutovalo
o aktuálnych otázkach krízy na Ukrajine. V Bruseli sa konalo stretnutie so zástupcami Európskej
komisie. Cieľom návštevy bolo predstaviť reformu verejnej správy ESO z obsahovej a fiškálnej
stránky. V apríli 2014 sa konal 3. rómsky summit v Bruseli. Minister vnútra navštívil Tureckú
republiku a zúčastnil sa na inaugurácii prezidenta Tureckej republiky Recepa Tayyipa Erdoğana.
Výbor pre ekonomické prehľady OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) uskutočnil Ekonomické hodnotenie SR za rok 2014 v Paríţi. Ministerská
konferencia štátov Salzburského fóra v Slovinskom Brde pri Kranju sa konala v novembri 2014.
Vo februári 2014 sa uskutočnilo prijatie ministra zahraničných vecí Rumunska Titusa
Corlățeana a v rovnakom mesiaci aj stretnutie s Anthonym Steenom, špeciálnym vyslancom
britskej ministerky vnútra pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Počas oficiálnej návštevy
podpredsedu vlády a ministra vnútra Chorvátskej republiky, ktorá sa uskutočnila na pozvanie
ministra vnútra, bola podpísaná Dohoda o vzájomnej podpore v oblasti schengenskej spolupráce.
O témach zriadenia Európskej prokuratúry, politických iniciatív v oblasti finančných záujmov EÚ
a spolupráce OLAF (European Anti-fraund Office) s príslušnými slovenskými orgánmi sa
uskutočnila diskusia s generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
Giovannim Kesslerom. Uskutočnilo sa oficiálne prijatie námestníka generálneho tajomníka OSN
pre vládu práva a bezpečnostné inštitúcie, Dmitrija Titova, ktorý sa zúčastnil aj na bezpečnostnej
konferencii GLOBSEC v Bratislave. V júni sa uskutočnilo prijatie politickej misie OECD v
súvislosti s prípravou Ekonomického prehľadu SR 2014. Ďalej bola prijatá i misia
Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá hodnotila aktuálny stav ekonomického vývoja
SR z makroekonomického a fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych politík
a vývoja v rámci súkromného sektora SR, ktorá prejavila záujem o stretnutie so zástupcami MV
SR. Témou stretnutia bol aktuálny stav a vývoj ohľadne implementácie reformy ESO. V Modre sa
uskutočnila ministerská konferencia členských štátov Salzburského fóra, ktorému v druhom
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polroku 2014 predsedala Slovenská republika. Témami konferencie boli: nový viacročný program
v oblasti spravodlivosti a vnútorných záleţitostí; situácia na Ukrajine; smernica o uchovávaní dát o
telekomunikačnej prevádzke a ich sprístupňovaní polícii; vstup Rumunska a Bulharska do
Schengenu; zhodnotenie činnosti SF počas predsedníctva SR. Minister vnútra prijal Hoyta Briana
Yeeho, zástupcu námestníčky pre európske a euroázijské vzťahy Ministerstva zahraničných vecí
USA.
Zahraničné aktivity Prezídia Policajného zboru boli zamerané najmä na plnenie záväzkov
vyplývajúcich z členstva v medzinárodných zoskupeniach formou účasti policajných expertov a
vedenia Policajného zboru na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ, Európskej komisie,
orgánov a inštitúcií EÚ, Frontexu a Schengenského dohovoru a expertných stretnutí v rámci Rady
Európy a medzinárodných organizácií. V roku 2014 pokračovala spolupráca s bavorskou políciou
formou aktivít Nadácie Hansa Seidla, realizoval sa projekt vyslania príslušníkov Policajného zboru
do spoločných slovensko-chorvátskych hliadok, zabezpečovali sa vyslania príslušníkov
Policajného zboru do medzinárodných misií a na úrady policajných pridelencov do Kyjeva,
Belehradu a Budapešti.
V rámci prijatí zahraničných partnerov boli realizované predovšetkým aktivity Salzburského
fóra, bilaterálne prijatia z úrovne vedenia Prezídia Policajného zboru so zástupcami z krajín
Švédska, Českej republiky, SRN, Veľkej Británie, Rakúska, multilaterálne stretnutie prezidenta
Policajného zboru so styčnými dôstojníkmi akreditovanými pre Slovenskú republiku. Úrad
hraničnej a cudzineckej polície PPZ realizoval prijatia zahraničných delegácii z Maďarska
a z Českej republiky v súvislosti s pracovným stretnutím vedúcich operatívnych sluţieb - plnenie
aktivity projektu Operácia FIMATHU k spoločnému rozpracovanému prípadu nelegálnej migrácie
a prevádzačstva z krajín Západného Balkánu, prijatie zahraničných delegácii zo SRN, Rakúska,
Maďarska a Českej republiky v súvislosti so zasadnutím medzinárodnej skupiny Dunajský región,
prijatie zahraničných delegácii z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska a Ukrajiny
v súvislosti so stretnutím operatívnych sluţieb krajín V4 a Ukrajiny v oblasti nelegálnej migrácie
a prevádzačstva, prijatie zahraničnej delegácie z Ukrajiny pre implementáciu spoločného
a pre posúdenie vzdelávacieho programu pre

hliadkovania na slovensko-ukrajinskej hranici

multiplikátorov a následné vzdelávanie spoločných hliadok, ako aj k príprave spoločnej
informačno-analytickej správe o hodnotení nelegálnej migrácie v roku 2013 na slovenskoukrajinskej štátnej hranici a trendoch jej vývoja, prijatie zahraničnej delegácie z UNHCR, z USA
a zahraničnej delegácie Frontex.
Zahraničné aktivity Hasičského a záchranného zboru boli najmä v súvislosti so stretnutiami
zástupcov MV SR HaZZ a agentúry Jaspers (Rakúsko, Viedeň), návštevy operačného strediska
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a zloţiek záchranného systému, výmena skúseností z riešenia nepokojov v meste (Francúzsko,
Paríţ, Rems). Ďalej sa zúčastnili stretnutia zástupcov medzinárodných partnerských organizácií
projektu SAMETS/Joint flood project of SAM.I. (Maďarsko, Budapešť) a zasadania spoločnej
slovensko-maďarskej komisie (Maďarsko, Gyor). prerokovania podmienok implementácie
medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie. Štrukturálne fondy
EU – výmena skúseností s prípravou projektov v programovom období 2014 – 2020 boli témou
stretnutia s partnermi v Českej republike, v Ostrave. O moţnostiach cezhraničnej spolupráce
Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky a hasičských
jednotiek Maďarska pri poskytovaní vzájomnej pomoci sa uskutočnili rokovania v Maďarsku,
v Budapešti.
Na základe pozvania poľskej strany predviedli príslušníci HaZZ prvú prezentáciu cisternovej
automobilovej striekačky v Bielsku – Biale.

Zahraničné delegácie boli prijeté za účelom

rokovania o vzájomnej spolupráci, výmene skúseností v súvislosti s dobrovoľnou poţiarnou
ochranou,

o moţnostiach

cezhraničnej

spolupráce

a v oblasti

organizácie

a technického

zabezpečenia spojenia (delegácie z Maďarska a Českej republiky).
Zahraničné aktivity sekcie európskych programov majú súvis s prípravou projektových
zámerov pre implementáciu operačného programu Efektívna verejná správa v novom
programovom období 2014 – 2020 a zameriavali sa na výmenu relevantných skúsenosti
a odporúčaní EIB na bilaterálnej úrovni v oblasti príprav inovatívnych projektov pre modernú,
odbornú, efektívnu, spoľahlivú, nekorupčnú a transparentnú verejnú správu. Stretnutie európskej
skupiny pre informovanie a publicitu INFORM NETWORK za MV SR ako riadiaceho
a sprostredkovateľského orgánu v novom programovom období 2014 – 2020. Ďalšie zahraničné
aktivity boli na zasadnutiach monitorovacieho výboru zriadeného pre oblasť implementácie Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť v programovom období 20142020 a účasťou na pracovnom stretnutí so zástupcami COM k príprave národných programov
v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záleţitostí 2014-2020 v Belgicku. Ďalšia zahraničná
sluţobná cesta sa konala na Malte, ktorej účelom bola účasť na stretnutí expertov pre
financovanie, ktorí boli vyslaní v rámci Operatívnej pomoci EASO v Grécku a Bulharsku.
Migračný úrad realizoval zahraničné aktivity prevaţne v rámci Rady EÚ a Európskej
komisie a pracovné cesty organizované Európskym azylovým podporným úradom (ďalej len
„EASO“),. EASO realizoval v priebehu roka zasadania Správnej rady EASO a viacero odborných
rokovaní so zameraním napr. na kvalitu azylového konania, informácie o krajinách pôvodu
ţiadateľov, zvyšovanie vzdelania azylových pracovníkov členských štátov EÚ a operačnú pomoc
poskytovanú členským krajinám EÚ. Okrem toho sa experti migračného úradu zúčastnili viac ako
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30 zasadnutí rozličnej úrovne a zamerania. V rámci rokovaní pracovných skupín Rady EÚ išlo
predovšetkým o rokovania AWP (pracovná skupina pre azyl), týkajúce sa nových legislatívnych
návrhov, HLWG (zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre azyl a migráciu), SCIFA
(Strategický výbor pre migráciu, hranice a azyl). Ďalšie zahraničné sluţobné cesty sa realizovali v
rámci bilaterálnej a medzinárodnej spolupráce a taktieţ v súvislosti s aktivitami Európskej
migračnej siete. V uplynulom roku boli v rámci MÚ MV SR zrealizované 4 prijatia zahraničných
delegácií. 2 prijatia v rámci výmenného programu sociálnych pracovníkov ENARO (prijatie
zástupcov Nórska, Maďarska a Talianska) a 2 prijatia zahraničnej delegácie z Českej republiky za
účelom výmeny skúseností a praxe v oblasti azylového konania a sociálnej práce.
Aktivity sekcie verejnej správy na úseku správy štátnych hraníc boli orientované na plnenie
úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach,
predovšetkým činnosť hraničných komisií a expertných skupín. Realizované boli zahraničné cesty
resp. prijatia v súvislosti s rokovaním Stálej slovensko-českej hraničnej komisie, Spoločnej
slovensko-maďarskej komisie pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc, Stálej slovenskorakúskej hraničnej komisie, Stálej slovensko-poľskej hraničnej komisie a Spoločnej slovenskoukrajinskej hraničnej komisie. Aktivity sekcie verejnej správy na úseku matrík a hlásenia pobytu
boli na XIV. Kongrese EVS (európske zdruţenia matrikárov a matrikárok) v Holandsku. Na úseku
archívov a registratúr boli aktivity orientované na plnenie úloh vyplývajúcich SR v EÚ, členstva
ministerstva vnútra v Medzinárodnej rade archívov, na zachovanie kontinuity spolupráce
s riadiacim orgánom archívnictva v ČR, ďalej cesty zamerané na systematické doplňovanie
archívneho dedičstva, jeho ochranu, prezentovanie a zvyšovanie odbornej a jazykovej úrovne
zamestnancov štátnych archívov. Účasť na rokovaniach zástupcov riadiacich orgánov archívnictva
organizovaných Európskou komisiou (zasadnutie EBNA a pracovnej skupiny EK - EAG – Atény,
Turín). Na úseku ţivnostenského podnikania sa uskutočnili 4 sluţobné cesty v rámci expertnej
skupiny „EUGO Network“. Na úseku volieb, referenda a politických strán sa uskutočnili tri
zahraničné pracovné cesty. Ide o pravidelné konferencie zamerané na výmenu skúseností na úseku
organizácie volieb, referenda a kontroly financovania volebnej kampane a činnosti politických
strán. Odbor Analyticko-metodickej jednotky verejnej správy sa zúčastnil na siedmych
zahraničných sluţobných cestách. V rámci prípravy implementácie OP EVS Európska komisia
(EK) v spolupráci s OECD usporiadala workshopy na tému implementácia reformy verejnej
správy s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF). V rámci zahraničných konferencií mala
zastúpenie na Medzinárodnej konferencii o existujúcich modeloch poskytovania pro-klientsky
orientovaných sluţieb v kontexte ľudských práv a správy veci verejných. V rámci workshopov
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bola prezentovaná aplikácia PMO (Programme Management Organisation) a ďalšie činnosti, ktoré
PMO zahŕňa (napr. Strategic management cycle a pod.).
Finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty súvisiace najmä s realizáciou vyššie
uvedených zahraničných aktivít boli čerpané v roku 2014 v sume 2 096 914 eur, z toho rozpočtové
výdavky v sume 1 737 733 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 359 181 eur. V porovnaní so
skutočnosťou roku 2013 bolo čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových výdavkov za kapitolu
vyššie o 94 222 eur.
Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv
V nadväznosti na ţiadosť Úradu vlády SR č. 4922/EO zo dňa 9. 5. 2014, vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 86, oznámené listom č. MF/014531/2014-441
zo dňa 12. 5. 2014, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov o sumu 2 500 eur na programe
0D5 – Výchova a vzdelávanie mládeţe. Finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtovej
rezervy predsedu vlády SR, na základe rozhodnutia predsedu vlády SR zo dňa 5. mája 2014,
s účelovým určením pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Krpeľná
35, 962 12 Detva, na detský pobytový tábor STOP NUDE VIII.
Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23
zákona o rozpočtových pravidlách
Okrem rozpočtových prostriedkov pouţili organizácie aj prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov (kód zdroja 72, 35, 11R1, 13R1, 37, 11H, 11O5, 14) v sume 17 319 900 eur. Z celkovej
sumy mimorozpočtových zdrojov boli pouţité najmä prostriedky kód zdroja 72 v sume
12 853 250 eur, kód zdroja 35 v sume 1 135 545 eur, kód zdroja 11R1 v sume 1 621 073 eur a kód
zdroja 13R1 v sume 1 462 179 eur. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní výdavkov
z mimorozpočtových zdrojov podieľali beţné výdavky sumou 16 174 324 eur a kapitálové
výdavky sumou 1 145 576 eur.
V kóde zdroja 72 boli výdavky pouţité na stravovanie (kód zdroja 72f) v sume
10 149 200 eur, na servis, údrţbu a opravy s tým spojené (kód zdroja 72e) v sume 883 124 eur,
na poštovné sluţby a telekomunikačné sluţby, všeobecný materiál a transfer obci (kód zdroja 72i)
v sume 512 041 eur. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na čerpaní výdavkov v kóde zdroja 72
podieľali beţné výdavky kategórie 630 – tovary a sluţby v sume 12 515 436 eur.
V kóde zdroja 35 boli čerpané prostriedky v sume 1 135 545 eur, a to najmä z dôvodu účasti
na aktivitách Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
členských štátov Európskej únie (FRONTEX) v sume 407 176 eur, účasti na aktivitách agentúry
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Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) v sume 30 543 eur a účasti na aktivitách agentúry Cepol
(Európska policajná akadémia) v sume 28 443 eur, na cezhraničnú výmenu expertíznych
informácii a podporu pri objasňovaní cezhraničnej kriminality v sume 86 530 eur, na zvyšovanie
bezpečnosti kapacity týkajúcej sa moţnej hrozby pouţitia výbušnín teroristami v SR v sume
143 106 eur, na podporu sociálnej integrácie Rómov v sume 61 357 eur, na predchádzanie nútenej
práce v rómskych komunitách v sume 56 887 eur, na vývoj hardvérových a softvérových modulov
v súlade s ustanoveniami Prumského dohovoru pre oblasť daktyloskopických odtlačkov prstov
a profilov DNA v sume 15 357 eur, na vytvorenie komunikačnej platformy medzi Českou
republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou v sume 58 790 eur, na vytvorenie
flexibilnej publikačnej platformy Open-Data-Node v sume 40 999 eur, na školenia pre expertov
zúčastňujúcich sa na schengenských hodnoteniach v sume 34 161 eur, na program Európskej únie
„Erasmus +“ (spolupôsobenie a podpora medzisektorovej spolupráce medzi jednotlivými sektormi
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeţe) v sume 56 866 eur.
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.
Oddiel 09 Vzdelávanie
Na vzdelávanie sa poskytli finančné prostriedky Akadémii Policajného zboru v Bratislave
(ďalej len „APZ“) a najmä regionálnemu školstvu pre školy a školské zariadenia zriadené
okresnými úradmi v sídle kraja, pre obecné školy, cirkevné a súkromné školy. Regionálne školstvo
pouţilo finančné prostriedky na financovanie normatívnych výdavkov škôl a školských zariadení
(prevádzkový a mzdový normatív), nenormatívnych výdavkov (príspevky na vzdelávacie poukazy,
asistentov učiteľa, havárie z beţných výdavkov, dopravné, odchodné, na mimoriadne výsledky
ţiakov, skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, vakcíny proti hepatitíde typu A a B)
a na zabezpečenie kapitálových výdavkov. Schválený rozpočet na rozpočtových zdrojoch bol
rozpísaný v sume 956 735 296 eur, v hodnotenom období upravený na sumu 1 022 541 153 eur
a čerpaný v sume 1 022 522 591 eur (99,9 %). Z toho najväčší podiel čerpania rozpočtových
výdavkov bol na kóde zdroja 111 v sume 1 020 861 618 eur. Ostatné rozpočtové zdroje (kód
zdroja 11T1, 11T2, 131C, 131D, 13T1, 13T2) boli plne vyčerpané v celkovej sume 1 660 974 eur.
Na čerpaní mimorozpočtových zdrojov v celkovej sume 2 318 837 eur sa najviac podieľali
finančné prostriedky získané z úhrad stravy v sume 699 820 eur.
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Beţné výdavky tohto oddielu boli čerpané rozpočtové prostriedky v kategórii 610 v sume
107 825 877 eur, v kategórii 620 v sume 38 365 612 eur, v kategórii 630 v sume 29 091 921 eur
a v kategórii 640 v sume 837 946 402 eur. Kapitálové výdavky na kóde zdroja 111 boli čerpané
v kategórii 710 v sume 1 082 468 eur a v kategórii 720 v sume 6 979 662 eur.
Skupina 09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie
Skupina funkčnej klasifikácie Predškolská výchova a základné vzdelanie zlučuje výdavky
na zabezpečenie

vzdelávania

v materských

a základných

školách

s beţnou

a špeciálnou

starostlivosťou. Schválený rozpočet bol pridelený v sume 68 550 984 eur, v priebehu hodnoteného
obdobia upravený na sumu 83 634 002 eur a vyčerpaný v sume 83 618 200 eur (99,9 %).
Trieda 09.1.2 Základné vzdelanie
Schválený rozpočet na rozpočtových zdrojoch bol rozpísaný v sume 65 279 222 eur,
v priebehu roka upravený na sumu 80 206 457 eur a čerpaný v sume 80 190 860 eur (99,9 %).
Najväčší podiel čerpania bol zaznamenaný na kóde zdroja 111 v sume 79 879 313 eur. Na čerpaní
mimorozpočtových zdrojov v celkovej sume 604 578 eur sa najviac podieľali finančné prostriedky
od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu v sume 318 724 eur. V rámci
tejto triedy najvyššie čerpanie predstavovala podtrieda 09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou
starostlivosťou v sume 79 314 485 eur.
Skupina 09.2 Stredoškolské vzdelávanie
Skupina funkčnej klasifikácie Stredoškolské vzdelávanie zdruţuje výdavky na osemročné
gymnáziá, gymnáziá, športové gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné školy
umeleckého zamerania, stredné odborné učilištia a odborné učilištia a zdruţené školy s beţnou
a špeciálnou starostlivosťou. Schválený rozpočet predstavoval sumu 42 677 094 eur, ktorý bol
v priebehu roka upravený na sumu 40 356 861 eur. Čerpanie celkových výdavkov predstavovalo
sumu 40 589 136 eur, z toho najmä rozpočtové výdavky na kóde zdroja 111 v sume
39 191 940 eur, výdavky hradené z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovanie k nim
v sume 1 169 156 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 213 130 eur.
Trieda 09.2.1 Osemročné gymnáziá
Schválený rozpočet beţných a kapitálových výdavkov bol rozpísaný na zdroji 111 v sume
2 380 298 eur a čerpaný v sume 3 098 910 eur, čo predstavovalo 99,9 % zo sumy upraveného
rozpočtu 3 099 133 eur. Mimorozpočtové zdroje boli získané hlavne z úhrad stravy a čerpané
v celkovej sume 39 377 eur.
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Trieda 09.2.2 Gymnáziá
Schválený rozpočet beţných a kapitálových výdavkov bol pridelený na rozpočtových
zdrojoch v sume 16 063 878 eur, v priebehu roka upravený na sumu 16 099 081 eur a čerpaný
v sume 16 099 025 eur (99,9 %). Najväčšie čerpanie bolo zaznamenané na zdrojovom krytí 111
v sume 15 402 056 eur. Mimorozpočtové zdroje boli získané hlavne od rodičov, ţiakov alebo
iných osôb na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi a čerpané v celkovej
sume 94 954 eur.
Trieda 09.2.4 Stredné odborné školy
Schválený rozpočet beţných a kapitálových výdavkov bol rozpísaný na zdroji 111 v sume
4 516 720 eur. Rozpočet bol v priebehu sledovaného roka zníţený na sumu 2 148 171 eur
z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov v rámci dohodovacieho konania a úprav normatívov
v prospech skupiny 09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie, a v plnej sume bol vyčerpaný.
Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo najväčšie v podtriede 09.2.4.2 Stredné odborné školy
so špeciálnou starostlivosťou v sume 1 407 318 eur.
Trieda 09.2.6 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia
Schválený rozpočet na rozpočtových zdrojoch v sume 17 021 349 eur, bol v priebehu roka
upravený na sumu 18 802 194 eur a čerpaný v sume 18 806 718 eur. Najväčší podiel čerpania bol
zaznamenaný na kóde zdroja 111 v sume 18 542 803 eur. Na čerpaní mimorozpočtových zdrojov
v celkovej sume 86 828 eur sa najviac podieľali finančné prostriedky zo zdrojov z ostatných
rozpočtových kapitol v sume 57 436 eur. Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo najvyššie
v podtriede 09.2.6.2 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou
v sume 18 629 641 eur.
Skupina 09.4 Vysokoškolské vzdelávanie
Skupina funkčnej klasifikácie Vysokoškolské vzdelávanie spája výdavky určené
na vzdelávanie na prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.
Trieda 09.4.2 Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Táto trieda zahŕňa APZ ako policajnú vysokú školu patriacu do zriaďovateľskej pôsobnosti
MV SR, ktorá vzdeláva odborníkov najmä pre Policajný zbor. Schválený rozpočet na rok 2014
pre APZ bol v sume 6 591 211 eur, ktorý bol upravený na sumu 6 727 150 eur. Skutočné čerpanie
bolo v sume 6 727 149 eur. V rámci beţných výdavkov na kategórii 610 bol schválený rozpočet
v sume 3 633 846 eur zníţený na sumu 3 590 368 eur a skutočné čerpanie bolo 3 590 366 eur
(100 %). Na kategórii 620 bol schválený rozpočet v sume 1 297 061 eur, ktorý bol upravený
na sumu 1 320 551 eur. Skutočné čerpanie bolo v sume upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet
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na kategórii 630 v sume 1 460 904 eur bol navýšený o 81 587 eur. Čerpanie bolo v sume
1 542 491 eur (100 %). Finančné prostriedky boli pouţité najmä na zabezpečenie prevádzky
objektov APZ a na odstránenie havarijných stavov. V kategórii 640 bol schválený rozpočet
199 400 eur, ktorý bol navýšený na sumu 244 915 eur. Skutočné čerpanie bolo v sume 244 915 eur
(100 %). Zvýšené čerpanie bolo z titulu organizačných zmien (vyplatenie odchodného).
Kapitálové výdavky pre APZ boli postupne uvoľňované v priebehu rozpočtového roka
na jednotlivé účely. Išlo o nákup strojov, zariadení a realizáciu investičnej akcie v celkovej sume
43 396 eur. Z mimorozpočtových prostriedkov bol zakúpený kopírovací stroj v sume 7 056 eur.
V rámci beţných výdavkov boli pouţité mimorozpočtové prostriedky v celkovej sume
150 487 eur. Mimorozpočtové prostriedky v sume 70 849 eur boli získavané z poplatkov
za stravné a môţu sa vyuţívať výlučne len na nákup potravín. Mimorozpočtové prostriedky
v sume 79 639 eur boli získavané z poplatkov za školné, doktorandské štúdium, poplatok
za prijímacie pohovory a pouţili sa na nákup materiálu a sluţieb týkajúcich sa vylepšenia
študijných podmienok študentov.
Skupina 09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie
Nedefinovateľné vzdelávanie zahŕňa zariadenia záujmového vzdelávania a centrá voľného
času. Celkový schválený rozpočet beţných výdavkov na kóde zdroja 111 bol v sume
6 195 114 eur. V priebehu roka bol rozpočet zníţený na sumu 3 832 640 eur z dôvodu presunu
finančných prostriedkov v prospech skupiny 09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie.
Čerpanie rozpočtu bolo v sume 3 832 612 eur (99,9 %). Mimorozpočtové prostriedky v celkovej
sume 82 732 eur boli získané na základe darovacej zmluvy a od rodičov na úhradu niektorých
nákladov v súlade s osobitnými predpismi. Finančné prostriedky v priebehu roka bola pouţité
najmä na zabezpečenie prevádzky objektov a nákup kníh, učebníc a učebných pomôcok.
Skupina 09.6 Služby v školstve
Skupina funkčnej klasifikácie Sluţby v školstve v sebe zahŕňa výdavky určené
predovšetkým na stravovanie v predškolských a školských zariadeniach, výdavky určené
na prevádzku pre domovy mládeţe, internáty, zariadenia výchovného poradenstva a výchovnej
prevencie. Schválený rozpočet bol v sume 35 247 408 eur, ktorý bol v priebehu hodnoteného roka
upravený na sumu 43 462 436 eur. Čerpanie celkových výdavkov bolo v sume 44 563 654 eur,
z toho rozpočtové prostriedky na zdrojovom krytí 111 predstavovali sumu 43 445 095 eur,
z Európskeho sociálneho fondu sumu

25 078 eur a mimorozpočtové prostriedky sumu

1 092 868 eur. Na čerpaní mimorozpočtových prostriedkov sa najviac podieľali finančné
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prostriedky získané z úhrad stravy v sume 648 361 eur. Najväčší podiel rozpočtových prostriedkov
na čerpaní mali podtriedy 09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách v sume
16 819 836 eur (38,7 %), 09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva v sume 18 081 458 eur
(41,6 %) a 09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie v sume 7 587 243 eur (17,5 %).
Skupina 09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované
Výdavky v tejto skupine boli určené hlavne na zabezpečenie výchovy a vzdelávania
mládeţe, a to na činnosť odborov školstva okresných úradov, činnosť obcí pôsobiacich ako
školské úrady a príspevkov pre cirkevných zriaďovateľov na činnosť v oblasti školstva, mládeţe
a telesnej kultúry.
Trieda 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované
Schválený rozpočet na rok 2014 bol rozpísaný na kóde zdroja 111 v sume 797 473 485 eur
a v priebehu sledovaného obdobia bol viackrát upravený rozpočtovými opatreniami na sumu
844 061 931 eur. Rozpočtové opatrenia vyplynuli z poţiadaviek odborov školstva okresných
úradov v sídle kraja, oznámení Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na dofinancovanie normatívnych a nenormatívnych výdavkov a pokrytie kapitálových
výdavkov pre školy a školské zariadenia zriadené okresnými úradmi v sídle kraja, pre obecné
školy, cirkevné a súkromné školy. Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov v sume
844 046 621 eur (99,9 %) smerovalo na finančné zabezpečenie predškolskej výchovy, základného
vzdelania a stredoškolského vzdelávania. Beţné výdavky sa čerpali v sume 797 473 485 eur
a kapitálové výdavky v sume 6 979 662 eur.
V kategórii 630 – tovary a sluţby boli čerpané rozpočtové prostriedky hlavne
na zabezpečenie financovania okresných, krajských a celoštátnych kôl súťaţí detí a ţiakov v sume
1 181 274 eur. V kategórii 640 – beţné transfery boli finančné prostriedky čerpané v sume
835 885 685 eur, z toho sa v najväčšom objeme pouţili na financovanie obcí na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v sume 702 032 295 eur, následne pre školy cirkevných
zriaďovateľov v sume 72 210 844 eur a pre školy súkromných zriaďovateľov v sume
57 495 841 eur. V rámci kategórie 640 bolo príspevkovým organizáciám spadajúcim pod odbory
školstva okresných úradov poskytnutých 3 652 273 eur, ktoré boli v plnej sume vyčerpané.
Kapitálové výdavky v kategórii 720 – kapitálové transfery boli uvoľňované v priebehu
rozpočtového roka 2014 najmä za účelom odstránenia havarijných stavov škôl a školských
zariadení a na nákup strojov a zariadení a boli v plnej sume vyčerpané.
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Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť
Na celkovom čerpaní výdavkov tohto oddielu funkčnej klasifikácie v sume 951 522 682 eur
sa podieľali rozpočtové výdavky v sume 938 227 415 eur a výdavky z mimorozpočtových zdrojov
v sume 13 295 267 eur.
Trieda 03.1.0 Policajné služby
Trieda funkčnej klasifikácie Policajné sluţby obsahuje výdavky na zabezpečenie úloh
krajských riaditeľstiev Policajného zboru a špecializovaných policajných činností (kriminálna,
finančná, poriadková, dopravná, boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, kriminalistickoexpertízna, znalecká, cudzinecká, ochrana štátnej hranice, ochrana ţivota, zdravia, slobody
a bezpečnosti osôb, ochrana majetku, prevencia kriminality, ochrana diplomatických misií
a objektov určených zákonom alebo vládou a pod.).
Na čerpaní celkových výdavkov v sume 567 044 906 eur sa podieľali rozpočtové výdavky
v sume 559 427 391 eur, v rámci nich beţné výdavky v sume 544 148 638 eur a kapitálové
výdavky v sume 15 278 753 eur. Oproti skutočnosti roku 2013 došlo k zníţeniu
rozpočtových

výdavkov

o 99 446 430 eur,

v rámci

nich

zníţenie

beţných

čerpania
výdavkov

o 53 857 087 eur a kapitálových výdavkov o 45 589 343 eur. Zníţenie došlo najmä v kategórii
630 – tovary a sluţby a v kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív a bolo ovplyvnené najmä
zvýšením výdavkov zabezpečovaných centrálne v rámci triedy 03.6.0 – verejný poriadok
a bezpečnosť inde neklasifikované. Túto skutočnosť v kategórii 630 – tovary a sluţby ovplyvnilo
najmä niţšie čerpanie na poloţkách 633 – materiál o 30 695 715 eur

a 634 – dopravné

o 30 312 215 eur. V kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív bola skutočnosť ovplyvnená
najmä niţším čerpaním na poloţkách 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
o 23 506 820 eur a 714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov o 20 957 487 eur.
Beţné výdavky boli čerpané v sume 550 752 637 eur, z toho rozpočtové výdavky v sume
544 148 638 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 6 603 999 eur. Najvyššou mierou sa na
čerpaní rozpočtových beţných výdavkoch podieľali výdavky kategórie 610 – mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

(61,0 %), čerpané v sume 332 157 013 eur

a výdavky kategórie 620 – poistné a príspevok do poisťovní

(22,1 %), čerpané v sume

120 124 437 eur. V kategórii 630 – tovary a sluţby boli rozpočtové výdavky čerpané v sume
82 344 268 eur a ich podiel na čerpaní rozpočtových beţných výdavkov bol 15,1 %. Z hľadiska
rozsahu bolo z tejto kategórie zabezpečené najmä nákup všeobecného materiálu v sume
9 719 207 eur (napr. tabuľky s evidenčným číslom, tonery, cartridge...) a špeciálneho materiálu
v sume 6 720 883 eur (napr. vodičské preukazy, cestovné pasy, osvedčenie o evidencii vozidla,...),
štúdie, expertízy a posudky v sume 11 821 286 eur, komunikačná infraštruktúra v sume
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11 535 034 eur, stravovanie v sume 8 322 583 eur, poštové a telekomunikačné sluţby v sume
4 411 000 eur, servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené v sume 6 311 809 eur, odmeny
a príspevky v sume 3 448 392 eur, prídel do sociálneho fondu v sume 3 127 307 eur.
Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 16 292 269 eur, z toho rozpočtové
výdavky v sume 15 278 753 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 1 013 516 eur. Z hľadiska
rozsahu bolo z rozpočtových kapitálových výdavkov zabezpečené najmä nákup špeciálnych
strojov, prístrojov a zariadení v sume 5 522 788 eur, nákup telekomunikačnej techniky v sume
1 153 520 eur, realizácia nových stavieb v sume 1 449 236 eur, rekonštrukcia a modernizácia
stavieb v sume 1 177 113 eur, nákup softvéru v sume 801 600 eur a osobitné finančné prostriedky
v sume 1 487 240 eur. Mimorozpočtové beţné a kapitálové výdavky boli čerpané v sume
7 617 515 eur najmä na úhradu výdavkov všeobecného programu Solidarita a riadenia migračných
tokov v sume 2 963 937 eur a na úhradu stravy v sume 3 905 244 eur.
Trieda 03.2.0 Ochrana pred požiarmi
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
existujúcej hasičskej automobilovej techniky. Celkové výdavky boli čerpané v sume
130 295 039 eur, z toho rozpočtové 129 423 732 eur (99,3 %). V rámci beţných výdavkov v sume
90 475 001 eur to boli najmä kategórie mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
v sume 56 758 518 eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 19 726 543 eur a tovary a sluţby
v sume 9 973 195 eur. Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané v sume 38 948 731 eur, najmä
na obstaranie cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných poţiarov, na
rekonštrukciu cisternových automobilových striekačiek, na rekonštrukciu automobilových
rebríkov, na obstaranie malých cisternových automobilových striekačiek pre obecné hasičské
zbory, na obstaranie ľahkých lesných a povodňových špeciálov, na obstaranie plynotesných
protichemických ochranných oblekov. Okrem toho boli kapitálové rozpočtové výdavky čerpané na
rekonštrukcie a modernizácie hasičských staníc HaZZ a rekonštrukcie a prístavby domov HZS.
Z mimorozpočtových prostriedkov bolo vyčerpaných v sledovanom období 871 307 eur, a to
najmä v rámci pouţitia príjmov z úhrad stravy v sume 730 379 eur.
Trieda 03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
Výdavky rozpočtované v triede 03.6.0 vychádzajú z potreby riadenia, prevádzkovania,
správy, koordinácie stratégií, zavádzania noriem, legislatívy a ďalších podporných aktivít v oblasti
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verejného poriadku, bezpečnosti a v sledovanom období súviseli so zabezpečením logistickej
podpory pre okresné úrady, úrad MV SR, stredné odborné školy PZ a zloţky PZ. V porovnaní s
rokom 2013 došlo k nárastu čerpania rozpočtových výdavkov v triede 03.6.0. celkom
o 80 136 492 eur.
Čerpanie beţných výdavkov bolo vyššie o 102 941 522 eur a čerpanie kapitálových
výdavkov pokleslo o 22 805 030 eur. Uvedený nárast je ovplyvnený zmenou vnútornej štruktúry
zatrieďovania výdavkov a centralizáciou nákupov. V rámci triedy boli v roku 2014 v rozpočtovej
kapitole Ministerstvo vnútra SR čerpané výdavky spolu v sume 254 182 737 eur. Z uvedenej sumy
len 4 705 124 eur (1,9 %) predstavovali výdavky v rámci podtriedy 03.6.0.2 – Stredné školy
zriadené Ministerstvom vnútra SR, ktoré boli na 65,5 % čerpané v kategórii 610 – mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Celkové výdavky triedy boli čerpané najmä
v podtriede 03.6.0.1 – Ministerstvo vnútra SR – bezpečnostný úsek v sume 249 477 613 eur
(98,2 %). Z uvedenej sumy predstavovali rozpočtové výdavky 244 702 656 eur (98,1 %).
Mimorozpočtové prostriedky boli pouţité v sume 4 774 957 eur (1,9 %) najmä na úhradu stravy,
servis a údrţbu sluţobných cestných vozidiel zo zmluvného a zákonného poistenia. Na čerpaní
beţných rozpočtových výdavkov v sume 196 845 822 eur sa podieľali najmä výdavky na
podpoloţke 632001 – energie v sume 22 551 423 eur, na podpoloţke 635006 – rutinná
a štandardná údrţba budov, objektov alebo ich častí v sume 10 586 409 eur najmä v súvislosti
s údrţbou objektov ako aj budovaním KAMO centier, na podpoloţke 633010 – výdavky na
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v sume 8 683 818 eur najmä pre príslušníkov PZ
a HaZZ a na podpoloţke 635003 – výdavky na telekomunikačné techniky v sume 8 280 626 eur.
Kapitálové rozpočtové výdavky boli čerpané v sume 47 856 835 eur, najmä obstaraním
kapitálových aktív na podpoloţke 711003 – nákup softvéru v sume 17 799 095 eur a na
podpoloţke 714001 – nákup osobných automobilov v sume 15 018 494 eur. Významný podiel na
čerpaní kapitálových výdavkov tvorila aj podpoloţka 721001 – kapitálové transfery príspevkovej
organizácii v rámci verejnej správy v sume 6 559 671 eur.
Oddiel 01 Všeobecné verejné služby
Celkové výdavky tohto oddielu funkčnej klasifikácie boli čerpané v sume 134 486 651 eur,
v tom rozpočtové v sume 132 928 056 eur a výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume
1 558 595 eur.
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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. Úlohy zabezpečovalo 72 okresných úradov a to hlavne na všeobecnej vnútornej
správy, úseku výstavby a bytovej politiky, na úseku územnej vojenskej správy, na úseku katastra,
na úseku ţivotného prostredia, na úseku pozemkových úprav a lesného hospodárstva, na úseku
cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti, na úseku matrík, na úseku hlásenia pobytu, na úseku štátneho občianstva, na úseku
ţivnostenskej registrácie, na úseku štátnej stavebnej správy a bytovej politiky, na úseku
starostlivosti o ţivotné prostredie a na úseku školstva. Upravený rozpočet bol v sume
102 697 282 eur. Celkové výdavky boli čerpané v sume 104 189 916 eur, z toho rozpočtované
v sume 102 695 632 eur a mimorozpočtové v sume 1 494 284 eur. Najväčší podiel čerpania
rozpočtových prostriedkov bol v kategórii 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania v sume 55 145 668 eur a v kategórii 630 - tovary a sluţby v sume 10 165 246 eur,
z toho najväčší podiel čerpania bol na poloţke 632- energie, voda a komunikácia v sume
4 355 861 eur, na poloţke 633 - materiál v sume 790 963 eur a na poloţke 637 - sluţby v sume
3 488 631 eur. Výdavky za kategóriu 640 - beţné transfery boli čerpané celkom v sume
18 029 447 eur, v rámci ktorých prevaţnú časť tvorila poloţka 641 - transfery v rámci verejnej
správy na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na podpoloţke 641009 - transfery obci
v sume 2 531 006 eur najmä na úhradu výdavkov vynaloţených na vykonávanie povodňových
záchranných prác, na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume 2 211 776 eur,
na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach
územných obvodov okresných úradov v celkovej sume 319 230 eur a transfery obci na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na podpoloţke 641013 – obci na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v sume 11 223 269 eur najmä na prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti o ţivotné prostredie podľa osobitných právnych predpisov určených výnosom
Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam
v sume 498 471 eur, na úseku matričnej činnosti v sume 5 992 398 eur, na hlásenie a evidenciu
pobytu

občanov

a

register

obyvateľov

Slovenskej

republiky

v sume

1 785 488 eur.

Na zabezpečenie miestnej štátnej správy boli pouţité finančné prostriedky v sume 2 946 912 eur.
Z poloţky 642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v celkovej sume
4 275 172 eur boli pouţité najmä na vyplatenie odstupného, odchodného a nemocenských dávok
zamestnancom. Najväčší podiel bol pouţitý na podpoloţke 642029 – na náhradu na vyplatenie
náhrad za obmedzenie beţného obhospodarovania na lesných pozemkov a na náhrady za škody
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spôsobené určenými ţivočíchmi v sume 3 328 327 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume
267 398 eur na poloţke 716 – prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu a rekonštrukciu
stavieb. Z mimorozpočtových prostriedkov kód zdroja (72i) bolo čerpanie v sume 512 041 eur
najmä na podpoloţke 632003 - poštové a telekomunikačné sluţby a na podpoloţke 633006 všeobecný materiál a s kódom zdroja (72f) boli pouţité finančné prostriedky najmä v kategórii 630
– tovary a sluţby za stravovanie v sume 982 243 eur.
1. 3. 3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
V sledovanom období bol upravený rozpočet výdavkov kapitoly na spoločné programy
Slovenskej republiky a Európskej únie v celkovej sume 29 279 663 eur (zdroje 11S1, 11S2, 11S3,
13S1, 13S2, 13S3, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2, 11B5), z toho prostriedky Európskej únie
predstavovali 22 595 362 eur (zdroje 11S1, 13S1, 11T1, 13T1).
Realizácia projektov prebiehala v sledovanom období v rámci Operačného programu
výskum a vývoj, Operačného programu vzdelávanie, Operačného programu technická pomoc,
Operačného programu informatizácia spoločnosti, Operačného programu zamestnanosť a sociálna
inklúzia, Operačného programu cezhraničnej spolupráce a Regionálneho operačného programu.
Operačný program výskum a vývoj a Operačný program vzdelávanie bol realizovaný
v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy
EÚ. V rámci Operačného programu výskum a vývoj boli v sledovanom období v kapitole
Ministerstva vnútra SR pouţité finančné prostriedky v sume 573 096 eur, z toho zdroje EÚ v sume
487 131 eur.

Výdavky

boli

realizované

Akadémiou

Policajného

zboru

v Bratislave

a Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru v rámci 3 projektov zameraných
na bezpečnostný výskum s prínosom pre ochranu obyvateľov a boj proti terorizmu.
V rámci Operačného programu Vzdelávanie boli realizované projekty, na ktoré bolo
vyčerpaných 1 505 781 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 279 973 eur.
Ciele podprogramu Infraštruktúra vzdelávania a ich finančné zabezpečovanie boli v roku
2014 súčasťou operačného programu Vzdelávanie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podprogram podporuje rozvoj ľudských
zdrojov, zvyšovanie adaptability pracovnej sily, vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími
potrebami, sociálnu inklúziu a trvalo udrţateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce
so zreteľom na marginalizované rómske komunity s vyuţitím národných zdrojov a zdrojov
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Európskeho sociálneho fondu. Výdavky tohto podprogramu boli čerpané najmä v kategórii 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 630 – Tovary a sluţby.
Za účelom efektívneho naplnenia cieľov boli v rámci podprogramu zadefinované 4 prvky,
a to konkrétne 0D50401, 0D50402, 0D50403 a 0D50404. Prvok 0D50401 - Premena tradičnej
školy na modernú bol zadefinovaný so zámerom uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na
základných a stredných školách s vyuţitím inovovaných foriem a metód výučby. Prvok 0D50402
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít bolo
zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom
uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu, získavania zručností na trhu práce a ich
integrácie do spoločnosti. Účelom zadefinovania prvku 0D50403 - Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami bolo podporiť vzdelanostnú úroveň osôb
s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu
vzdelávaniu a podpory sociálnej inklúzie týchto osôb.
V spolupráci s Úradom vlády SR boli v sledovanom období realizované projekty v rámci
Operačného programu technická pomoc. V rámci uvedeného operačného programu boli
v kapitole Ministerstva vnútra SR vyčerpané prostriedky v sume 723 964 eur, z toho zdroje EÚ
v sume 591 058 eur. V rámci uvedeného operačného programu boli Sekciou európskych
programov MV SR realizované výdavky v sume 329 268 eur, z toho zdroje EÚ v sume
268 829 eur súvisiace s prípravou OP Efektívna verejná správa 2014 – 2020, najmä na
zabezpečenie hodnotení, analýz a expertných činností, technicko-organizačné zabezpečenie,
posilnenie personálnych a technických kapacít. Projekty Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity v sume 394 696 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali 322 229 eur. Tieto výdavky
boli zamerané na zabezpečenie koordinácie, implementácie a jej technickej podpory, informovania
a publicity činností súvisiacich s externým hodnotením Horizontálnej priority marginalizované
rómske komunity na roky 2009 – 2014.
V rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo sekciou informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR implementovaných 15 projektov, ktorých realizácia spadá
do sledovaného obdobia. Upravený rozpočet výdavkov a ich čerpanie v rámci projektov
predstavovalo 23 171 606 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 17 450 537 eur. V rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti ministerstvo vnútra zabezpečovalo projekty súvisiace
s elektronizáciou verejnej správy a

rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni

Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR.

45

Na projekt Elektronizácia sluţieb matriky (CISMA) boli v roku 2014 čerpané prostriedky
v sume 2 647 081 eur, z toho beţné výdavky v sume 1 222 295 eur a kapitálové výdavky v sume
1 424 786 eur. Z prostriedkov sa zabezpečila výpočtová technika pre 971 matrík na Slovensku.
V rámci aktivity „Realizácia riešenia a testovanie“ bol obstaraný softvér – Licencie Linux Oracle
v sume 365 042 eur. S aktivitou „APV IS CISMA – realizácia“ súvisí aj výdavok na vyhotovenie
aplikačného programového vybavenia CISMA, ako aj nasadenie aplikácie do testovacieho
prostredia podľa dokumentácie v sume 1 059 744 eur.
Na projekt Register fyzických osôb (IS RFO) boli v rámci softvérových aplikácií pouţité
finančné prostriedky v sume 402 553 eur vynaloţené na Integračné testovanie integračnej
platformy, inštaláciu a
a podporných

nastavenie parametrov a uţívateľských nastavení APV IS RFO

prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom

pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku.
Z dôvodu nezúčtovania poskytnutej zálohovej platby do stanoveného termínu, v zmysle Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013,
boli vrátené nezúčtované prostriedky v sume 2 546 eur.
Na projekt Informačný systém Registra adries sa v hodnotenom období v rámci projektu
realizovala aktivita „Implementácia produkčného prostredia“, ktorá si vyţiadala potrebu
kapitálových výdavkov v sume 361 421 eur. Finančné prostriedky sa pouţili najmä na nákup
softvérového vybavenia v sume 291 917 eur, ďalej sa realizovali integračné testy, migrácia údajov
na produkčné prostredie.
Projekt

Elektronická identifikačná karta (EID) bol zameraný na riešenie elektronickej

identifikačnej karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu pouţívateľov
v rámci sluţieb prostredia eGovernmentu sa v roku 2014 čerpali prostriedky v sume 8 100 512 eur.
Na projekte participoval partner Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby za účelom
realizácie aktivity „Analýza a návrh riešenia, Implementácia a testovanie – Vytvorenie a nasadenie
akreditovaných sluţieb CA“. Výdavky v rámci partnerstva boli v sume 6 559 671 eur. Softvérové
zabezpečenie sa financovalo v sume 1 365 120 eur.
Finančné prostriedky na projekt Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne (ES CO) boli
čerpané v sume 207 360 eur, z toho najmä nákup softvéru v sume 142 560 eur pre zabezpečenie
Systému manaţment dokumentov a elektronická podateľňa – Modul dlhodobej archivácie
dokumentov a nákup výpočtovej

techniky za 47 520 eur. Uskutočnené tréningy a školenia –

Integrácia sluţieb na frontend a podateľňu - Helpdesk pre eGov sluţby si vyţiadali finančné
prostriedky v sume 17 280 eur.
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V priebehu rozpočtového roka 2014 sa pokračovanie projektu Elektronické sluţby národnej
evidencie vozidiel (NEV) financovalo v celkovej sume 3 330 501 eur. Finančne najnáročnejšia
bola aktivita súvisiaca s prípravou prototypu a implementáciou elektronického systému národnej
evidencie vozidiel v sume 2 995 345 eur. V rámci aktivity „Roll-out a stabilizácia“ sa uskutočnili
školenia informačného systému evidencia vozidiel v celkovej sume 335 156 eur.
Národná evidencia vozidiel - NEV2, nakoľko nebola čerpaná alikvótna časť z poskytnutej
zálohovej platby v termíne v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, bolo potrebné finančné prostriedky vrátiť
riadiacemu sprostredkovateľskému orgánu pre OPIS a to v sume 64 698 eur. Uvedená suma na
poloţke 637012 predstavuje sumu nezúčtovaných prostriedkov projektu, ako vrátenie zálohovej
platby.
Čerpanie na projekte Elektronické sluţby informačných systémov MV SR na úseku
policajného zboru (ESISPZ) bolo v rámci kapitálových výdavkov v celkovej sume 7 972 816 eur.
Pre zabezpečenie infraštruktúry operačného strediska a potreby archivácie videí sa obstarával
hardvér od spoločnosti IBM v sume 3 461 836 eur a softvér v sume 4 510 980 eur.
V rámci OP 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 2014 vyčerpaných 768 644 eur, z toho
zo zdrojov EÚ v sume 680 446 eur. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia sa realizoval projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality sluţieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych
neziskových organizácií“ a projekt „Národný program vzdelávania pre Integrovaný záchranný
systém vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“.
Realizátorom projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality sluţieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych
neziskových organizácií“ je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Projekt sa financoval z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Za hodnotené obdobie boli na projekt rozpočtované prostriedky v celkovej sume 133 027 eur,
ktoré sa vyčerpali v celej sume. Európske sociálny fond sa čerpal v sume 113 088 eur.
Z celkového rozpočtovanej sumy prostriedkov sa poskytli najmä beţné transfery občianskym
zdruţeniam na základe partnerskej zmluvy v sume 84 627 eur, z toho Slovenskému neziskovému
centru, PDCS, SOCIA- nadácia na podporu sociálnych zmien. Neziskovej organizácií Centru pre
filantropiu sa poskytol transfer v sume 13 000 eur. Ďalej sa finančne zabezpečoval workshop
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v sume 12 505 eur. Mzdové výdavky dosiahli sumu 14 177 eur. Projekt „Národný program
vzdelávania pre Integrovaný záchranný systém vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy
v oblasti bezpečnostného systému štátu“ zabezpečuje Sekcia krízového riadenia ministerstva.
Cieľom projektu je zavedenie nových prístupov k poskytovaniu záchrannej sluţby v súlade
s normami a očakávaniami EÚ, ako aj zvyšovanie jazykovej úrovne zamestnancov záchranných
a riadiacich zloţiek integrovaného záchranného systému v pôsobnosti ministerstva vnútra
Z Regionálneho operačného programu bolo v sledovanom období prostredníctvom
Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR realizovaných spolu 37 projektov zameraných najmä
na rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc. V rámci uvedeného programu boli v roku 2014
vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 2 535 969 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume
2 105 685 eur. Horská záchranná sluţba implementovala v sledovanom období štyri projekty,
ktoré sa realizovali z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho
operačného programu s názvom „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie
a modernizácie OS HZS“ (Vysoké Tatry – St. Smokovec, Západné Tatry – Zverovka, Slovenský
raj – Čingov a Veľká Fatra – Donovaly). V súvislosti s implementáciou uvedených projektov boli
v roku 2014 vyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 505 074 eur, z prostriedkov EÚ
v sume 429 313 eur. Hasičský a záchranný zbor realizoval prostredníctvom Prezídia HaZZ
projekty z Regionálneho operačného programu zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu
hasičských staníc. V sledovanom období bola na rekonštrukcie hasičských staníc (HS Fiľakovo,
HS Krupina, HS Hnúšťa, HS Ţiar nad Hronom a HS Holčíkovce) z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja vyčerpaná celková suma 516 676 eur, z prostriedkov EÚ v sume
439 175 eur. Súčasne bol realizovaný projekt v rámci operačného programu cezhraničnej
spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska, ktorý vecne pokrýval najmä oblasť záchranných
sluţieb a bezpečnosti.
Výdavky na spoločné programy SR a EÚ nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
Programy Európskej komisie - V rámci komunitárnych programov ministerstvo v roku
2014 realizovalo projekty v rámci nasledovných programov Európskej komisie - Predchádzanie
a boj proti trestnej činnosti, Akcie Únie - Fond pre vonkajšie hranice EBF, Tematický program
zameraný na spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu, Kultúra, Program na
podporu politiky informačných a komunikačných technológií, 7. rámcový program, Progress
a Frontex – refundácia spoločných akcií členských štátov EÚ. V rámci všetkých vyššie uvedených
programov Európskej únie boli v roku 2014 pouţité finančné prostriedky v celkovej sume
1 103 330,07 eur, z toho zo zdrojov EÚ v sume 1 103 330,07 eur.
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Projekty všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov - výdavky na
jednotlivé projekty fondov Solidarita v roku 2014 boli v celkovej sume 3 863 438,40 eur, z toho
výdavky z prostriedkov EÚ boli v sume 1 333 968,59 eur, zdroje spolufinancovania boli v sume
966 147,52 eur

(z toho

3 042,64 eur

úroky

z prostriedkov

EU

z minulých

rokov)

a na predfinancovanie boli pouţité finančné prostriedky v celkovej sume 1 563 322,29 eur, z toho
zo štátneho rozpočtu v sume 104 185,97 eur a zo zdrojov jednotlivých fondov z predchádzajúcich
rokov v sume 1 459 136,32 eur. Z prostriedkov fondov Solidarita boli financované výdavky
na zabezpečenie administratívnych kapacít MV SR a MF SR pri vykonávaní činností pri
implementácii,

kontrole,

audite

a certifikácii

pouţitia

a v sledovanom období boli vynaloţené v celkovej sume

finančných

prostriedkov

fondu

287 103,78 eur. Celkové výdavky

Solidarita v roku 2014 predstavovali sumu 4 150 542,18 eur, z toho výdavky z prostriedkov EU
boli v sume 3 184 394,66 eur.
Projekty Solidarita boli implementované a financované podľa jednotlivých fondov
a ročných programov nasledovne:
Európsky fond pre utečencov (ERF) - výdavky v roku 2014 boli v celkovej sume
629 751,87 eur,

z toho

prostriedky

EÚ

predstavovali

sumu

257 663,76 eur

a

zdroje

spolufinancovania ŠR MV SR sumu 188 321,75 eur. Na predfinancovanie projektov boli pouţité
finančné prostriedky v sume 183 766,36 eur zo zdrojov ERF z predchádzajúcich rokov.
Fond pre vonkajšie hranice (EBF) - výdavky v roku 2014 boli v celkovej sume
1 465 823,94 eur,

z toho

prostriedky

EÚ

predstavovali

sumu

415 961,66 eur,

zdroje

spolufinancovania ŠR MV SR sumu 341 865,35 eur a na predfinancovanie projektov boli pouţité
finančné prostriedky v sume 707 996,93 eur zo zdrojov EBF z predchádzajúcich rokov.
Európsky fond pre návrat (RF) - výdavky v roku 2014 boli v celkovej sume
880 822,49 eur,

z toho

prostriedky

EÚ

predstavovali

sumu

374 900,86 eur,

zdroje

spolufinancovania ŠR MV SR sumu 217 146,42 eur (z toho 3 042,64 eur úroky zo zdrojov EU 13R1) a na predfinancovanie projektov boli pouţité finančné prostriedky v celkovej sume
288 775,21 eur, z toho zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 6 838,50 eur a zo zdrojov fondov
z predchádzajúcich rokov v sume 281 936,71 eur.
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) - výdavky
v roku 2014 boli v celkovej sume 887 040,10 eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali sumu
285 442,31 eur a zdroje spolufinancovania ŠR MV SR sumu 218 814,00 eur. Na predfinancovanie
projektov boli pouţité finančné prostriedky v sume 382 783,79 eur, z toho 285 436,32 eur
zo zdrojov EIF z predchádzajúcich rokov a zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 97 347,47 eur.
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1.4. Finančné operácie
Údaje o príjmových a výdavkových finančných operáciách na mimorozpočtových účtoch sú
vykázané vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy (ďalej len „finančný výkaz“) a boli realizované prostredníctvom
mimorozpočtových účtov.
1.4.1 Príjmové finančné operácie
Z finančného výkazu FIN 1 – 12 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 103 576 640 eur.
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 finančných výpomocí
zamestnancom zo sociálneho fondu v sume 3 180 333 eur, z toho sumu 3 120 690 eur tvorili
splátky istín v rozpočtovej organizácii Ministerstvo vnútra SR.
Príjmy v kategórií 450 – Z ostatných finančných operácií, vykazované na poloţke
ekonomickej klasifikácie 451 – Z realizácie ostatného finančného majetku súvisia so zaúčtovaním
prevodu prostriedkov z Ministerstva financií SR v sume 4 500 000 eur za účelom zvýšenia
základného imania Nemocnice sv. Michala a. s. v zmysle Uznesenia vlády 588 z 10. októbra 2013.
Zostatky prostriedkov na mimorozpočtových účtoch z predchádzajúcich rokov k 1. 1. 2014,
ktoré sa vykazujú v časti II. finančného výkazu predstavovali sumu 95 896 307 eur a sú
preukázané na poloţke ekonomickej klasifikácie 453, z toho v rozpočtovej organizácii
Ministerstvo vnútra SR predstavovali prostriedky z predchádzajúcich rokov sumu 81 073 432 eur.
1.4.2. Výdavkové finančné operácie
Na základe údajov vykázaných v rekapitulácii výdavkovej časti finančných operácií na
mimorozpočtových účtoch organizácie v kategórii 800 – Výdavky z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami sa výdavky realizovali v sume 9 230 595 eur.
V kategórií 812 – Úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám sú na poloţke 812001 – Jednotlivci vykázané poskytnuté návratné finančné
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výpomoci v sume 4 730 595 eur, z toho boli poskytnuté v rozpočtovej organizácii Ministerstvo
vnútra SR 4 679 397 eur.
Zvyšnú časť výdavkových finančných operácií tvorí prevod prostriedkov určených na
realizáciu peňaţného vkladu do základného imania Nemocnice sv. Michala a. s. v sume
4 500 000 eur vykázaný v kategórii 814 – Účasť na majetku, poloţka ekonomickej klasifikácie
814001 – V tuzemsku.
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1.5. Zhodnotenie zamestnanosti
Pre rok 2014 bol v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválený limit
priemerného počtu zamestnancov rozpočtových organizácií 50 541 osôb, z toho 23 047
príslušníkov Policajného zboru, 4 286 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 128
príslušníkov Horskej záchrannej sluţby, 8 267 zamestnancov v štátnej sluţbe a 14 813 ostatných
zamestnancov.
V priebehu roka došlo k úprave schválených počtov o 46 novovytvorených miest asistentov
učiteľa pre školy a školské zariadenia v súvislosti s dofinancovaním nenormatívnych výdavkov. S
prechodom pôsobnosti špecializovanej štátnej správy na okresné úrady bolo z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky delimitované 1 miesto štátneho
zamestnanca a 2 miesta štátnych zamestnancov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. Ďalšia úprava počtu zamestnancov bola realizovaná v súvislosti so
zabezpečením prípravy predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, z uvedeného
dôvodu bol rozpočet zamestnancov zvýšený o 2 miesta štátnych zamestnancov aparátu ústredného
orgánu. V dôsledku toho sa zvýšil upravený počet priemerného počtu zamestnancov na 50 592
osôb.
Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2014 dosiahol 49 033 osôb, čo je
v porovnaní s upraveným rozpočtom 50 592 osôb menej o 1 559 osôb. K najvýraznejšiemu
nenaplneniu stavov došlo u príslušníkov Policajného zboru, a to o 834 osôb, u ostatných
zamestnancov o 371 osôb, u štátnych zamestnancov o 242 osôb a u príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru o 112 osôb.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády
Slovenskej republiky č. 588/2013 bol ako záväzný ukazovateľ stanovený počet zamestnancov
aparátu ústredného orgánu 1 175 osôb.
V priebehu roka 2014 došlo k úprave počtu na 1 168 osôb. Zníţenie upraveného
priemerného počtu o 7 osôb bolo spôsobené najmä zohľadnením úprav zo záveru roka 2013
(nezohľadnené v schválenom rozpise) a organizačných opatrení realizovaných v priebehu roka
2014. Plnenie počtu zamestnancov oproti upravenému rozpočtu 1 067 bolo niţšie o 101 osôb.
Počty zamestnancov stanovené rozpisovým listom Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/027759/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 ako záväzné ukazovatele
pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2014 boli dodrţané.
Celkový skutočný priemerný počet 49 033 zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky oproti upravenému počtu 50 592 osôb bol niţší o 1 559 osôb.
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1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
V zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR bolo k 31. 12. 2014 desať príspevkových organizácií:
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŢBA, Bardejov
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
IVES organizácia pre informatiku VS, Košice
Centrum účelových zariadení, Piešťany
Centrum polygrafických sluţieb, Bratislava
Spojená škola internátna, Ţilina
Dopravná akadémia, Trenčín
Stredná odborná škola letecko-technická, Trenčín
Stredná odborná škola ţelezničná, Košice
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za
rok 2014 je uvedený v tabuľke č. 5 a prehľad výdavkov príspevkových organizácií podľa
ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014 je v tabuľke č. 6.
Na plnení príjmov sa podieľali nedaňové príjmy v sume 8 962 476 eur, z toho najmä príjmy
v kategórii 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 8 840 860 eur
a v kategórii 300 - granty a transfery v sume 5 598 216 eur.
Beţné transfery zo štátneho rozpočtu v sume 1 430 588 eur boli poskytnuté príspevkovým
organizáciám Centrum polygrafických sluţieb, Bratislava v sume 611 160 eur na zabezpečenie
tlačovín pre potreby polície, okresných úradov ako aj pre organizačné zloţky ministerstva,
Centrum účelových zariadení, Piešťany v sume 711 188 eur. Z toho . Z toho pre stredisko Inštitút
pre verejnú správu, Bratislava v sume 422 025 eur na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov
ministerstva, ako aj zamestnancov územnej samosprávy, plniacich úlohy preneseného výkonu
štátnej správy, pre stredisko Signál, Piešťany v sume 289 163 eur na prevádzkové výdavky.
Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ v sume 11 000 eur na obstaranie interiérového
vybavenia a strojného zariadenia pre prevádzku, Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR ARCO
v sume 24 240 eur a Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR DRUŢBA v sume 73 000 eur
na prevádzkové výdavky. Stredným odborným školám bol poskytnutý beţný transfer z rozpočtu
zriaďovateľa v sume 3 652 273 eur na zabezpečenie vzdelávania a prevádzky školy, z toho pre
Strednú odbornú školu ţelezničnú v Košiciach v sume 927 537 eur, Dopravnú akadémiu, Trenčín
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1 190 580 eur, Strednú odbornú školu letecko- technickú, Trenčín 782 924 eur a pre Spojenú
školu internátnu v Ţiline v sume 751 232 eur.
Kapitálový transfer bol poskytnutý Centru účelových zariadení, Piešťany v sume
170 000 eur na obstaranie a obmenu strojných zariadení pre kuchyňu a prevádzku Svidník
a Dopravnej akadémii, Trenčín v sume 81 878 eur na rekonštrukčné práce.
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov dostal Kúpeľno-liečebný ústav MV SR
DRUŢBA príspevok v sume 5 393 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. Centrum účelových
zariadení, Piešťany získalo v rámci projektov a programov na aktívne opatrenia na trhu práce
realizované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v sume 136 680 eur, Kúpeľnorehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ bol v roku 2014 poskytnutý príspevok v rámci projektu
„Podpora vytvárania pracovných miest“ v sume 13 325 eur.
Príjmové finančné operácie na poloţke 453 v sume 6 074 077 eur predstavujú zostatok
finančných prostriedkov príspevkových organizácií z predchádzajúcich rokov na beţnom účte,
účte sociálneho fondu a v pokladnici. Výdavkové finančné operácie na poloţke 824 v sume
3 922 eur eviduje Stredná odborná škola ţelezničná, Košice za finančný prenájom.
Na čerpaní výdavkov príspevkových organizácií sa podieľali beţné výdavky v sume
14 136 653 eur, z toho v kategóriách 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania v sume 6 141 973 eur, 620 – poistné a príspevok do poisťovní v sume 2 422 363 eur,
630 – tovary a sluţby v sume 5 468 023 eur a 640 – beţné transfery v sume 104 294 eur.
Kapitálové výdavky v sume 431 589 eur boli čerpané len v rámci kategórie 710 –
obstarávanie kapitálových aktív.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie boli výdavky čerpané v rámci tried 01.3.3 – Iné všeobecné
sluţby, 03.1.0 Policajné sluţby, 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované, 08.1.0 Rekreačné
a športové sluţby, 09.2.4 – Stredné odborné školy, 09.2.6 – Stredné odborné učilištia a odborné
učilištia so špeciálnou starostlivosťou, 09.6.0 – Sluţby v školstve 09.8.0 – Vzdelávanie inde
neklasifikované.
Príspevkové organizácie za rok 2014 dosiahli z hlavnej činnosti kladný hospodársky
výsledok (pred zdanením) v sume 93 171 eur, ako rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi v sume
16 808 747 eur a nákladmi v sume 16 715 576 eur. Z podnikateľskej činnosti bol vykázaný kladný
hospodársky výsledok (pred zdanením) v sume 1 118 eur, spolu predstavuje sumu 94 289 eur,
po zdanení 93 963 eur.
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Na výnosoch sa podieľali najmä trţby za vlastné výkony a tovar v sume 9 359 163 eur
a výnosy z beţných a kapitálových transferov v sume 6 429 955 eur.
Najvyšší podiel na celkových nákladoch predstavovali najmä osobné náklady v sume
9 593 326 eur, spotrebované nákupy v sume 3 348 499 eur, sluţby v sume 1 396 852 eur a odpisy
dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v sume 1 537 685 eur.
Z celkového počtu desiatich príspevkových organizácií vykázalo kladný hospodársky
výsledok osem organizácií, Centrum účelových zariadení, Piešťany a Spojená škola internátna,
Ţilina vykázali záporný hospodársky výsledok.
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