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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

1.1. SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA KAPITOLY A
V HODNOTENOM ROZPOČTOVOM ROKU

JEJ HOSPODÁRENIA

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy
Slovenskej republiky pre:
a. priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov,
b. energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť,
c. teplárenstvo a plynárenstvo,
d. dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných a
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,
e. podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a
podpory spracovania dreva a biotechnológií,
f. stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia
vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú
zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského
prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
g. vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou
ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky
vnútorného trhu Európskej únie,
h. ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a
využívaním ložísk nerastov,
i. hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou
prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri
používaní výbušnín,
j. puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k. kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými
zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l. riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
m. odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej
sfére,
n. stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej
politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní
ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie
podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu
vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných
zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre
Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva
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v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho
pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok.
Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá
vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho
pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov,
dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

1
Príjmy spolu
z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu
z toho:
kryté prostriedkami EÚ
Saldo
príjmov a výdavkov
z toho: z prostriedkov EÚ

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
2
211 968 028,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
3
191 703 062,69

v eurách
Skutočnosť
%
k 31.12.2018
k uprav.
rozpočtu
4
5=4/3*100
192 765 924,63
100,55

126 290 314,00
256 049 889,00

106 415 348,69
280 868 368,89

106 415 348,69
280 619 806,01

100,00
99,91

126 290 314,00

111 393 967,58

111 393 967,58

100,00

- 44 081 861,00
0,00

- 89 165 306,20
- 4 978 618,89

- 87 853 881,38
- 4 978 618,89

-

Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2018 v sume 211 968 028,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly MH SR bol
k 31. 12. 2018 upravený na sumu 191 703 062,69 eur a skutočné príjmy kapitoly boli
dosiahnuté v sume 192 765 924,63 eur, t. j. plnenie na 100,55 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli
naplnené v sume 106 415 348,69 eur, t. j. plnenie na 100,00 % k upravenému rozpočtu
príjmov k 31. 12. 2018.
Výdavky kapitoly boli zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018
schválené v sume 256 049 889,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2018 rozpočtovými
opatreniami MF SR upravené na sumu 280 868 368,89 eur. Celkové čerpanie výdavkov
kapitoly MH SR v roku 2018 bolo v sume 280 619 806,01 eur, t. j. 99,91 % z upraveného
rozpočtu výdavkov k 31. 12. 2018.
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Ministerstvo financií SR listom č. MF/020612/2017-441 z 20. 12. 2017 rozpísalo
Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej
štruktúry na rok 2018 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 333/2017 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2018.
v eurách
ZÁVÄZNÉ

UKAZOVATELE

A
I. PRÍJMY KAPITOLY SPOLU
v tom:
A. Záväzný ukazovateľ
kód zdroja 111+131H
B. Prostriedky EÚ
kód zdroja 1AA1+3AA1

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
1

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
2

211 968 028,00 191 703 062,69

Skutočnosť
k 31.12.2018
3

%
stĺ.
3/2*100
4

192 765 924,63

100,55

85 287 714,00

85 406 537,17

100,13

126 290 314,00 106 415 348,69

107 047 266,07

100,59

85 677 714,00
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C. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja 1AA2+13S2+1352
D. Iné prostriedky
kód zdroja 71
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (A+B+C)
A. Prostriedky ŠR
kód zdroja 111+131G +131H
B. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja 1AA2+1AJ2+3AA2
C. Prostriedky EÚ
zdroj 1AA1+3AA1
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610), (kód zdroja 111)
z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania aparátu ústredného
orgánu
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR
č. 471/2017
z toho: aparát ústredného orgánu
- administratívne kapacity rozpočtových
organizácií osobitne sledované, podľa
prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR
č. 471/2017
- kapitálové výdavky (700), kód zdroja
111+131G+131H
III. VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA
REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2018
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
07K010F Podpora útlmu rudného baníctva
07K0115 Národný jadrový fond
07K0119 Národný jadrový fond – odvody od
prenosovej sústavy a distribučných sústav
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií Investičné stimuly
07K08 Podpora regionálneho rozvoja
07L Tvorba a implementácia politík
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR
09704 Príspevky Slovenskej republiky do
medzinárodných organizácií - MH SR
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie časť MH SR
0EK0J Informačné technológie financované
zo štátneho rozpočtu - MH SR

0,00

0,00

271 634,35

-

0,00

0,00

40 487,04

-

256 049 889,00 280 868 368,89

280 619 806,01

99,91

128 562 683,00 158 532 376,94

158 283 814,56

99,84

10 942 024,37

10 942 023,87

99,99

126 290 314,00 111 393 967,58

111 393 967,58

100,00

1 196 892,00

11 501 033,00

11 971 998,00

11 971 299,14

99,99

6 591 792,00

6 712 028,00

6 712 028,00

100,00

868
473

935
540

842,4
471,2

90,09
88,51

109

169

129,5

76,62

31 057 311,00

39 792 355,23

39 789 567,36

99,99

98 170 795,00 100 378 104,16
1 814 820,00
1 792 695,86
387 600,00
363 540,77

100 370 354,81
1 792 695,86
363 540,77

99,99
100,00
100,00

64 845 110,00

65 521 214,42

65 521 214,42

100,00

19 038 361,00
5 000 000,00
25 522 028,00
1 200 000,00

12 892 614,83
5 157 419,20
48 124 296,28
3 057 900,85

12 892 614,83
5 157 419,20
47 906 224,52
3 051 850,77

100,00
100,00
99,54
99,80

1 200 000,00

800 053,52

797 770,79

99,71

4 300,00

4 300,00

2 292,69

53,31

127 462 402,00 122 311 187,95

122 311 187,95

100,00

6 180 124,48

99,79

2 490 364,00

6 192 526,13

Záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov kapitoly MH SR boli v roku 2018 dodržané.
Hospodárenie kapitoly bolo v priebehu roka 2018 realizované v súlade s rozpisom záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 a jeho zmenami, ktoré sa realizovali
rozpočtovými opatreniami MF SR alebo rozpočtovými opatreniami v právomoci správcu
rozpočtovej kapitoly v súlade s § 16 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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1.2. PRÍJMY KAPITOLY

v eurách

Schválený rozpočet príjmov v roku 2018
Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
B. prostriedky EÚ

211 968 028,00
85 677 714,00
126 290 314,00

Upravený rozpočet príjmov v roku 2018
Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
B. prostriedky EÚ
v tom:
zdroj 1AA1
zdroj 3AA1

191 703 062,69
85 287 714,00
106 415 348,69
19 440 555,50
86 974 793,19

Plnenie príjmov za rok 2018
Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
v tom:
zdroj 111
zdroj 131H
B. prostriedky EÚ
v tom:
zdroj 1AA1
zdroj 3AA1
C. prostriedky na spolufinancovanie
v tom:
zdroj 1AA2
zdroj 13S2
zdroj 1352
D. iné zdroje
v tom:
zdroj 71

192 765 924,63
85 406 537,17
85 406 536,92
0,25
107 047 266,07
20 072 472,88
86 974 793,19
271 634,35
216 616,05
50 253,37
4 764,93
40 487,04
40 487,04

Príjmy pre kapitolu MH SR na rok 2018 boli štátnym rozpočtom schválené v sume
211 968 028,00 eur. V priebehu roka boli príjmy upravené v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na sumu 191 703 062,69 eur.
Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2018 naplnené v sume 192 765 924,63
eur. Z tohto objemu boli nedaňové príjmy naplnené v sume 86 310 088,90 eur a granty
a transfery boli naplnené v sume 106 455 835,73 eur.
Príjmy zo zdrojov štátneho rozpočtu boli naplnené v sume 85 406 537,17 eur,
prostriedky zo zdrojov rozpočtu EÚ boli prijaté v sume 107 047 266,07 eur, príjem v sume
271 634,35 eur tvorili prostriedky na spolufinancovanie a príjmy v sume 40 487,04 eur boli
naplnené inými zdrojmi.
Celkové príjmy v roku 2018 boli splnené na 100,55 % z upraveného ročného objemu
príjmov k 31. 12. 2018.
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2018 naplnené v sume 192 765 924,63
eur. Z tohto objemu boli nedaňové príjmy naplnené v sume 86 310 088,90 eur a granty
a transfery boli naplnené v sume 106 455 835,73 eur.
Nedaňové príjmy a granty
Kategória 200 - Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2018 boli naplnené v sume 86 310 088,90 eur a tvorili ich
hlavne príjmy z dividend, príjmy z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej sústavy
a distribučných sústav, z prenájmu majetku, puncových poplatkov a príjmy za porušenie
predpisov v nasledovnej štruktúre:
Kategória 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 6 024 054,54 eur
v tom:
 príjmy z dividend v sume 6 000 000,00 eur od spoločnosti Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a. s.,
 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 24 054,54 eur.
Kategória 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 3 006 444,30 eur
v tom:
 administratívne poplatky v sume 1 056 714,26 eur boli naplnené z výkonu puncovej
kontroly a z plnenia biocídneho zákona,
 pokuty, penále a iné sankcie v sume 1 894 291,47 eur boli naplnené najmä pokutami
prijatými Puncovým úradom SR (PÚ), Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI)
a Hlavným banským úradom (HBÚ) ako penále za nezaplatenie, resp. oneskorené platby
z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty a príjmy z uložených pokút na základe
porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk nerastov zistených pri výkone hlavného
banského dozoru a z výkonu puncovej kontroly,
 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume
55 438,57 eur boli naplnené SOI a PÚ za poštovné a balné.
Kategória 230 – Kapitálové príjmy vo výške 490 022,38 eur
v tom:
 príjem z predaja kapitálových aktív v sume 3 055,00 eur,
 ďalšie kapitálové príjmy v sume 486 967,38 eur boli naplnené vratkami nevyčerpaných
kapitálových transferov za úrad MH SR.
Kategória 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške 76 789 567,68 eur,
v tom:
 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ v sume 916 327,12 eur,
 od fyzickej osoby v sume 4 164,27 eur,
 ostatné príjmy v sume 75 869 076,29 eur.
V rámci ostatných príjmov boli v sume 74 923 508,28 eur naplnené príjmy z odvodov
z prenosovej sústavy a distribučných sústav Národného jadrového fondu (NJF) a sumu
945 568,01 eur tvorili príjmy z vratiek, z dobropisov, z refundácií a ďalšie príjmy.
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Kategória 300 – Granty a transfery
Granty a transfery boli v roku 2018 naplnené v sume 106 455 835,73 eur a tvorili ich
zahraničné transfery a granty.
Kategória 330 – Zahraničné granty vo výške 40 487,04 eur
v tom:
 príjmy z grantu Európskej komisie na výročnú konferenciu EEN (zostatok z grantu na
podujatia SK PRESS 2016 a vyúčtovanie konferencie EEN z Európskej komisie).
Kategória 340 – Zahraničné transfery vo výške 106 415 348,69 eur
Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených
súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval
podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov
a zúčtovaní poskytnutých zálohových platieb a predfinancovaní zo všetkých prioritných osí
Operačného programu Výskum a inovácie.
Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie
je uvedené v tabuľke:
v eurách
Ukazovateľ
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
211 Príjmy z podnikania
212 Príjmy z vlastníctva
220 Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
222 Pokuty, penále a iné sankcie
223 Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja
230 Kapitálové príjmy
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
239 Z vratiek
290 Iné nedaňové príjmy
Vrátené neoprávnene použité alebo
291 zadržané finančné prostriedky
292 Ostatné príjmy
300 Granty a transfery
330 Zahraničné granty
340 Zahraničné transfery
Príjmy MH SR spolu (200+300)

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

1
85 677 714,00

2
85 287 714,00

3
86 310 088,90

4
101,19

8 758 429,00
8 737 000,00
21 429,00

6 013 104,00
6 000 000,00
13 104,00

6 024 054,54
6 000 000,00
24 054,54

100,18
100,00
183,56

3 272 079,00
1 045 000,00
2 027 079,00

2 916 274,00
1 046 100,00
1 670 174,00

3 006 444,30
1 056 714,26
1 894 291,47

103,09
101,01
113,41

200 000,00
299 096,00
0,00
299 096,00
73 348 110,00

200 000,00
486 631,00
0,00
486 631,00
75 871 705,00

55 438,57
490 022,38
3 055,00
486 967,38
76 789 567,68

27,71
100,69
100,06
101,20

Plnenie
3/2*100
(%)

0,00
16 939,00
73 348 110,00 75 854 766,00
126 290 314,00 106 415 348,69
0,00
0,00
126 290 314,00 106 415 348,69

920 491,39 5434,15
75 869 076,29 100,01
106 455 835,73 100,03
40 487,04
106 415 348,69 100,00

211 968 028,00 191 703 062,69

192 765 924,63
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100,55

Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad ministerstva a platobná jednotka
MH SR nasledovne:
v eurách

1

200
Nedaňové
príjmy

210
Príjmy z
podn. a
z vlastn.
majetku

220
Administr.
a iné popl.
a platby

230
Kapitálové
príjmy

290
Iné
nedaňové
príjmy

300
Granty
a
transfery

2

3

4

5

6

7

310
320
Tuzemské Tuzemské
bežné
kapitálové
granty a
granty a
transfery transfery
8

9

330
Zahran.
granty

340
Zahran.
transfery

Ú h r n

10

11

12

stĺpce:
2+7

Puncový úrad SR
Slovenská obchodná
inšpekcia

721 906,51

0,00

719 631,68

0,00

2 274,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

721 906,51

1 829 101,18

12 010,22

1 806 161,47

3 055,00

7 874,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 829 101,18

Hlavný banský úrad

64 120,85

8 040,00

55 035,94

0,00

1 044,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 120,85

82 789 831,25

6 004 004,32

419 465,20

172 841,48 76 193 520,25

40 487,04

0,00

0,00

40 487,04

0,00

82 830 317,64

905 129,76

0,00

1 578,03

903 551,73 106 415 348,69

0,00

0,00

0,00 106 415 348,69 107 320 478,45

175 896,48 77 108 266,21 106 455 835,73

0,00

0,00

40 487,04 106 415 348,69 192 765 924,63

MH SR - úrad
MH SR - PJ
Kapitola MH SR
spolu

86 310 089,55

6 024 054,54 3 001 872,32

0,00
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Hlavný banský úrad (HBÚ) mal na rok 2018 schválené príjmy v sume 33 215,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov HBÚ upravený na sumu 63 310,00 eur.
K 31. 12. 2018 HBÚ naplnil príjmy v sume 64 120,85 eur, čo predstavuje plnenie na
101,28 % k upravenému rozpočtu príjmov.
Hlavným zdrojom rozpočtovaných príjmov v roku 2018 boli prevažne pokuty a penále
za nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty
a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk
nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru v celkovej sume 55 035,94 eur.
Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 8 040,00 eur. Ostatné náhodné príjmy
predstavovali sumu 1 044,91 eur a boli tvorené príjmami z minulých rokov.
Puncový úrad SR (PÚ) mal na rok 2018 schválené príjmy v sume 600 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov PÚ upravený na sumu 700 000,00 eur.
K 31. 12. 2018 PÚ dosiahol príjmy v sume 721 906,51 eur, čo predstavuje 103,12 %
k upravenému rozpočtu príjmov na rok 2018.
Dosiahnutú výšku rozpočtovaných príjmov tvorili hlavne príjmy z výkonu puncovej
kontroly v sume 706 041,63 eur a z vybratých pokút a penále v sume 12 550,00 eur. Ďalšiu
položku tvorili príjmy za poštovné a balné, ktoré PÚ fakturuje svojim zákazníkom za zaslanie
predmetov z drahých kovov na opuncovanie formou dobierky v sume 1 040,05 eur.
Ostatné náhodné príjmy predstavovali sumu 2 274,83 eur a boli tvorené príjmom z preplatku
za elektrickú energiu.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) mala na rok 2018 príjmy schválené v sume
2 205 964,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov SOI upravený na
sumu 1 745 964,00 eur.
K 31. 12. 2018 boli príjmy naplnené v sume 1 829 101,18 eur, čo je plnenie na
104,76 % z upraveného rozpočtu príjmov.
Rozpočtované príjmy boli prijaté v celovej sume 1 824 959,12 eur a boli naplnené príjmami
z pokút, penále a sankcie v sume 1 751 762,95 eur, z prenájmu budov v správe SOI v sume
12 010,22 eur, poplatkami a platbami z nepriemyselného predaja a služieb v sume 54 398,52
eur, pri ktorých ide o príjem za refakturácie nákladov nevyhovujúcich vzoriek za laboratórne
rozbory odobraných vzoriek a ostatnými príjmami z dobropisov v sume 6 787,43 eur.
Nerozpočtované, náhodné príjmy boli naplnené v celkovej sume 4 142,06 eur. V rámci
uvedených príjmov SOI v hodnotenom období naplnila tieto príjmy hlavne príjmami za predaj
vyradených služobných motorových vozidiel, vratkami a inými príjmami.
Ministerstvo hospodárstva SR (úrad) mal na rok 2018 schválený rozpočet príjmov v sume
82 838 535,00 eur, z toho sumu 73 345 110,00 eur tvorili odvody z prenosovej sústavy
a distribučných sústav Národného jadrového fondu (NJF), suma 8 737 000,00 eur bola
schválená za príjmy z dividend, sumu 445 000,00 eur tvorili príjmy z biocídneho zákona
(CCHLP), suma 299 096,00 eur bola z vratiek mesta Žilina a suma 12 329,00 eur ako príjmy
za prenájom budov, objektov a priestorov. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet
príjmov úradu k 31. 12. 2018 upravený na sumu 82 778 440,00 eur.
Celkové príjmy úradu v roku 2018 boli dosiahnuté v sume 82 830 317,64 eur, čo
predstavuje plnenie na 100,06 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Za sledované obdobie boli rozpočtované príjmy naplnené v sume 82 785 257,97 eur
nasledovne:
- z odvodov z prenosovej sústavy a distribučných sústav NJF v sume 74 923 508,28 eur,
- z prevodu príjmov z Depozitného účtu v sume 700 000,00 eur,
- z vratiek mesta Žilina v sume 299 096,00 eur,
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z vratiek mesta Hnúšťa v sume 67 843,66 eur,
z prenájmu majetku v sume 4 004,32 eur,
z dividend od spoločnosti JAVYS, a. s. v sume 6 000 000,00 eur,
z biocídneho zákona (CCHLP) v sume 445 000,00 eur,
vratky kapitálových transferov (CRW Slovakia) v sume 120 027,72 eur,
príjmy v sume 63 911,61 eur zo zúčtovania miezd za december 2017,
platby za porušenie predpisov (I.V.A.) v sume 33 000,00 eur,
príjmy za porušenie finančnej disciplíny (JASPLASTIK-SK) v sume 40 364,55 eur,
iné príjmy z vyúčtovania členstva v UNIDO v sume 27 057,00 eur,
ostatné príjmy v sume 61 444,83 eur (z toho: vratky v sume 7 940,68 eur, príjmy
z refundácií zahraničných pracovných ciest v sume 8 471,85 eur a INTERREG IVC
v sume 3 713,84 eur, príjmy z dobropisov v sume 19 391,17 eur, vrátenie odstupného
v sume 4 164,27 eur, vrátenie nevyčerpaných prostriedkov INTERACT II v sume
12 775,39 eur a iné príjmy v sume 4 987,63 eur).
Celkovú sumu príjmov dopĺňajú ostatné náhodné príjmy v sume 45 059,67 eur, ktoré
boli prijaté ako:
- príjmy za súdne poplatky v sume 4 572,63 eur,
- príjmy z grantu EK na výročnú konferenciu EEN (zostatok z grantu na podujatia SK
PRESS 2016 v sume 6 659,86 eur a vyúčtovanie konferencie EEN z EK v sume
33 827,18 eur) v celkovej sume 40 487,04 eur (zdroj 71).
-

Platobná jednotka - VOJ MH SR mala na rok 2018 schválené príjmy prostriedkov
z rozpočtu EÚ vo výške 126 290 314,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet
príjmov platobnej jednotky upravený na sumu 106 415 348,69 eur.
Príjmy platobnej jednotky za rok 2018 sa naplnili do výšky 107 320 478,45 eur, t. j.
plnenie na 100,85 % a boli tvorené nezrovnalosťami a inými vratkami za prostriedky EÚ
v sume 903 551,73 eur, za porušenie predpisov v sume 1 578,03 eur a prostriedkami z
rozpočtu EÚ v sume 106 415 348,69 eur.
Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených
súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval
podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov
a zúčtovaní poskytnutých zálohových platieb a predfinancovaní zo všetkých prioritných osí
Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).
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Prehľad o plnení príjmov MH SR za rok 2018 podľa organizácií a zdrojov v eurách:
z toho

Zdroj

Organizácia

a

b
Puncový úrad SR

Upravený

Skutočné

rozpočet na r.

rozpočet na r.

príjmy spolu

2018

2018

k 31.12.2018

1

2

3

rozpočtované

ostatné

% plnenia

náhodné
príjmy
4

5

3/2

600 000,00

700 000,00

721 906,51

719 631,68

2 274,83

103,12

2 205 964,00

1 745 964,00

1 829 101,18

1 824 959,12

4 142,06

104,76

33 215,00

63 310,00

64 120,85

63 075,94

1 044,91

101,28

2 839 179,00

2 509 274,00

2 615 128,54

2 607 666,74

7 461,80

104,21

12 329,00

4 004,32

4 004,32

4 004,32

0,00

100,00

299 096,00

299 096,00

299 096,00

299 096,00

0,00

100,00

0,00

119 692,00

120 027,72

120 027,72

0,00

100,28

MH SR - vratky m. Hnúšťa (239)
MH SR – Za porušenie predpisov (I.V.A., iné 222)
MH SR – za poruš.fin.disc.JASPLASTIK-SK (222)
MH SR - Dividendy -Jadrová vyraďovacia spol.,a.s.

0,00
0,00
0,00
1 737 000,00

67 843,00
33 000,00
40 000,00
6 000 000,00

67 843,66
33 000,00
40 364,55
6 000 000,00

67 843,66
33 000,00
40 364,55
6 000 000,00

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

100,00
100,00
100,91
100,00

MH SR - Dividendy -Transpetrol a.s.

7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

MH SR - Dividendy S P O L U (211)

8 737 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

100,00

73 345 110,00

74 923 508,28

74 923 508,28

74 923 508,28

0,00

101,00

445 000,00

346 100,00

346 100,00

346 100,00

0,00

100,00

Slovenská obchodná inšpekcia
Hlavný banský úrad
111

Schválený

Rozpočtové organizácie - celkom
MH SR - Prenájom budov a priestorov (212)
MH SR - vratky m. Žilina (239)
MH SR - vratky CRW Slovakia (239)

MH SR - NJF z distrib. a prenosových sústav (292)
MH SR - CCHLP biocídny zákon (292)
212/111

MH SR - CCHLP prevod z BÚ (292)

0,00

98 900,00

98 900,00

98 900,00

0,00

100,00

212/111

MH SR – prevod z Depozitného účtu (292)

0,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

100,00

212/111

MH SR – Iné zúčt.miezd z r.2017 (292)

0,00

63 911,00

63 911,00

63 911,00

0,00

100,00

MH SR - UNIDO vyúčt členského príspevku (292)

0,00

27 057,00

27 057,00

27 057,00

0,00

100,00

MH SR - ostatné

0,00

55 328,72

66 017,46

61 444,83

4 572,63

119,31

212/71

MH SR - Grant EK Výročná konferencia EEN (331)

0,00

0,00

6 659,86

0,00

6 659,86

-

71

MH SR - Grant EK Výročná konferencia EEN (331)

0,00

0,00

33 827,18

0,00

33 827,18

-

111+71

Ministerstvo hospodárstva SR (úrad)

82 838 535,00

82 778 440,00

82 830 317,64

82 785 257,97

45 059,67

100,06

85 677 714,00

85 287 714,00

85 445 446,18

85 392 924,71

52 521,47

100,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 290 314,00

19 440 555,50

20 072 472,88

19 440 555,50

631 917,38

Zdroje 111+71 Príjmy za rozp. org. a MH SR - c e l k o m
11S1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (2. programové obdobie)
1AA1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (3. programové obdobie)
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103,25

1AA2 Spolufinancovanie zo ŠR (3. programové obdobie)

0,00

0,00

216 616,05

0,00

216 616,05

-

111 - Za porušenie predpisov

0,00

0,00

1 578,03

0,00

1 578,03

-

1352 Spolufinancovanie zo ŠR (z predchádzajúcich rokov)

0,00

0,00

4 764,93

0,00

4 764,93

-

13S1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (2. programové obdobie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

13S2 Spolufinancovanie zo ŠR (2. programové obdobie)

0,00

0,00

50 253,37

0,00

50 253,37

3AA1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (3. programové obdobie)
Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ - S P O L U
CELKOM

12

-

0,00

86 974 793,19

86 974 793,19

86 974 793,19

0,00

100,00

126 290 314,00

106 415 348,69

107 320 478,45

106 415 348,69

905 129,76

100,85

211 968 028,00

191 703 062,69

192 765 924,63

191 808 273,40

957 651,23

100,55

1.2.2.

Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo
zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných
zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

V roku 2018 kapitola MH SR prijala prostriedky z rozpočtu EÚ v sume
126 290 314,00 eur.
Platobná jednotka – VOJ MH SR mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu
EÚ na rok 2018 vo výške 126 290 314,00 eur. Upravený rozpočet príjmov k 31. 12. 2018 bol
vo výške 106 415 348,69 eur. Príjmy rozpočtu platobnej jednotky v ekonomickej klasifikácii
zahraničné transfery boli k 31. 12. 2018 naplnené v sume 106 415 348,69 eur, čo predstavuje
plnenie upraveného rozpočtu príjmov na 100,00 %.
1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka
Príjmy kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2018 upravené štyrmi rozpočtovými
opatreniami zo schválenej výšky príjmov v sume 211 968 028,00 eur na sumu
191 703 062,69 eur a to navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 192 299 223,16 eur
a viazaním v príjmovej časti rozpočtu o 212 564 188,47 eur. K 31. 12. 2018 bol rozpočet
príjmov kapitoly MH SR upravený celkovo o - 20 264 965,31 eur.
Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
rozpočtové opatrenia MF SR (RO):
- povolené prekročenie limitu príjmov viazaných v roku 2017 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona
NR SR č. 523/2004 (prostriedky EÚ - zdroj 3AA1, 13S1) - RO č. 1/2018,
- povolené prekročenie limitu príjmov v podprograme 0EA02 Operačný program Výskum
a inovácie - časť MH SR (1AA1 - prostriedky EÚ) - RO č. 66/2018.
Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnilo
rozpočtové opatrenie MF SR (RO):
- povolené zníženie záväzného ukazovateľa príjmov na rok 2018 z dôvodu neplnenia
príjmov z dividend - RO č. 74/2018,
- viazanie príjmov (prostriedky EÚ - zdroje 13S1, 3AA1, 1AA1) v súlade s § 8 ods. 6
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - RO č. 76/2018.
1.3. VÝDAVKY KAPITOLY

v eurách

Schválený rozpočet výdavkov v roku 2018
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
v tom:
zdroj 111
B. prostriedky na spolufinancovanie
v tom:
zdroj 1AA2
zdroj 1AJ2
C. prostriedky EÚ

256 049 889,00
128 562 683,00
128 562 683,00
1 196 892,00
1 172 088,00
24 804,00
126 290 314,00
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v tom:
zdroj 1AA1

126 290 314,00

Upravený rozpočet výdavkov v roku 2018
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
v tom:
zdroj 111
zdroj 131G
zdroj 131H
B. prostriedky na spolufinancovanie
v tom:
zdroj 1AJ2
zdroj 1AA2
zdroj 3AA2
C. prostriedky EÚ
v tom:
zdroj 3AA1

280 868 368,89
158 532 376,94
131 615 007,61
9 357 925,64
17 559 443,69
10 942 024,37
24 804,00
1 370 438,10
9 546 782,27
111 393 967,58
111 393 967,58

Čerpanie výdavkov v roku 2018
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
v tom:
zdroj 111
zdroj 131G
zdroj 131H
B. prostriedky na spolufinancovanie
v tom:
zdroj 1AJ2
zdroj 1AA2
zdroj 3AA2
C. prostriedky EÚ
v tom:
zdroj 3AA1

280 619 806,01
158 283 814,56
131 366 845,22
9 357 925,64
17 559 043,70
10 942 023,87
24 803,50
1 370 438,10
9 546 782,27
111 393 967,58
111 393 967,58

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v roku 2018 bol rozpočtovými opatreniami
MF SR upravený na sumu 280 868 368,89 eur a výdavky boli k 31. 12. 2018 vyčerpané
v sume 280 619 806,01 eur, t. j. 99,91 % z upraveného rozpočtu.
Kategória 600 - Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 100 640 419,00 eur bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na sumu 164 703 759,15 eur. Rozpočtové prostriedky boli
vyčerpané v sume 164 457 984,14 eur, čo je 99,85 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
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Čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 v jednotlivých ekonomických kategóriách
podľa zdrojov bolo nasledovné:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV
v tom:
zdroj 111
zdroj 1AA2
zdroj 3AA1
zdroj 3AA2
620 - poistné a príspevok
do poisťovní
v tom:
zdroj 111
zdroj 1AA2
zdroj 3AA1
zdroj 3AA2
630 - tovary a služby
v tom:
zdroj 111
zdroj 1AA1
zdroj 1AA2
zdroj 3AA1
zdroj 3AA2
640 - transfery
v tom:
zdroj 111
zdroj 1AJ2
zdroj 1AA2
zdroj 3AA1
zdroj 3AA2
SPOLU 600 - bežné
výdavky
v tom:
zdroj 111
zdroj 1AA1
zdroj 1AA2
zdroj 1AJ2
zdroj 3AA1
zdroj 3AA2

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

11 501 033,00

15 129 890,61

15 129 191,75

99,99

11 501 033,00
0,00
0,00
0,00

11 971 998,00
48 187,42
2 620 913,77
488 791,42

11 971 299,14
48 187,42
2 620 913,77
488 791,42

99,99
100,00
100,00
100,00

4 137 243,00

5 583 387,84

5 581 255,04

99,96

4 137 243,00
0,00
0,00
0,00
13 846 429,00

4 399 889,93
4 397 757,13
19 558,71
19 558,71
982 252,19
982 252,19
181 687,01
181 687,01
11 762 532,16 11 540 271,75

99,95
100,00
100,00
100,00
98,11

10 736 186,00
2 751 420,00
358 823,00
0,00
0,00
71 155 714,00

10 591 291,28
10 369 030,87
0,00
0,00
0,00
0,00
972 078,69
972 078,69
199 162,19
199 162,19
132 227 948,54 132 207 265,60

97,90
100,00
100,00
99,98

71 130 910,00
24 804,00
0,00
0,00
0,00
100 640 419,00

91 776 842,50
24 804,00
1 247 531,60
30 556 224,48
8 622 545,96
164 703 759,15

91 756 160,06
24 803,50
1 247 531,60
30 556 224,48
8 622 545,96
164 457 984,14

99,97
99,99
100,00
100,00
100,00
99,85

97 505 372,00
2 751 420,00
358 823,00
24 804,00
0,00
0,00

118 740 021,71
0,00
1 315 277,73
24 804,00
35 131 469,13
9 492 186,58

118 494 247,20
0,00
1 315 277,73
24 803,50
35 131 469,13
9 492 186,58

99,79
100,00
99,99
100,00
100,00

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Upravený rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2018 za všetky zdroje spolu bol
v sume 15 129 890,61 eur a rozpočtové výdavky boli vyčerpané v sume 15 129 191,75 eur, čo
je plnenie na 99,99 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania bolo vykázané podľa zdrojov v jednotlivých podprogramoch a prvkoch
nasledovne:
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

6 591 792,00 6 712 028,00

Čerpanie k
31.12.2018

6 712 028,00

%
čerpania k
uprav.
rozpočtu
100,00

V rámci podprogramu 07L 04 boli mzdové prostriedky na rok 2018 rozpočtom
schválené v sume 6 591 792,00 eur. V rámci uvedenej sumy výdavkov boli mzdové
prostriedky rozpočtované pre zamestnancov úradu ministerstva (6 093 792,00 eur) a pre
zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (498 000,00 eur).
V priebehu roka 2018 bol rozpočet mzdových výdavkov upravený rozpočtovými
opatreniami MF SR na sumu 6 712 028,00 eur a to pre zamestnancov úradu ministerstva
(6 433 189,14 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR
(278 838,86 eur). Rozpočet mzdových výdavkov v hodnotenom období roka 2018 bol
v uvedenom podprograme celkovo navýšený o 310 921,00 eur.
Mzdové výdavky boli úpravou rozpočtu navýšené za účelom zabezpečenia finančných
prostriedkov na valorizáciu miezd o 4,8 % v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami
vyššieho stupňa na rok 2018 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové
tarify štátnych zamestnancov, resp. stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme od 1. januára 2018 a na pokrytie mzdových výdavkov na realizáciu
výstavy EXPO Dubaj 2020.
Rozpočet mzdových výdavkov bol znížený v zmysle Uznesenia vlády SR č. 224/2005
z 30. marca 2005 a Uznesenia vlády SR č. 480/2005 z 21. júna 2005 na personálne
dobudovanie a finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov na Stálom zastúpení
pri Európskej únii.
V roku 2018 bola vyčerpaná suma 6 712 028,00 eur t. j. 100,00 % z upraveného
rozpočtu mzdových výdavkov. Z uvedeného čerpania miezd bolo na mzdách pre
zamestnancov úradu ministerstva v roku 2018 vyčerpaných 6 433 189,14 eur a mzdy pre
zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine boli čerpané v sume
278 838,86 eur. V rámci čerpania mzdových výdavkov boli ostatné osobné vyrovnania
vyčerpané v sume 58 795,20 eur.
V percentuálnom vyjadrení čerpania sú započítané refundácie miezd oprávnených
zamestnancov v rámci Technickej pomoci Operačného programu Výskum a inovácie
(OP VaI) za mesiace december 2017 až november 2018 a taktiež administratívnych kapacít
odboru kontroly a auditu, vecných sekcií MH SR a zamestnancov technickej podpory pre
SO OP VaI za obdobie I. až III. štvrťroka 2018.
07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

111

4 909 241,00

5 259 970,00

5 259 271,14

99,98

Objem mzdových prostriedkov pre podriadené rozpočtové organizácie bol na rok 2018
schválený v sume 4 909 241,00 eur. Výdavky na mzdy pre podriadené rozpočtové organizácie
boli rozpočtovým opatrením MF SR upravené z titulu valorizácie miezd o 4,8 % v súlade
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s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2018 a nariadeniami vlády
SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, resp. stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018,
navýšené o 350 729,00.
Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2018 v podriadených rozpočtových
organizáciách bolo vykázané v sume 5 259 271,14 eur, t. j. 99,98 % z upraveného rozpočtu.
0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 5
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

610 - mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV

1AA2
3AA1
3AA2

SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
48 187,42
2 620 913,77
488 791,42
3 157 892,61

Čerpanie k
31.12.2018
48 187,42
2 620 913,77
488 791,42
3 157 892,61

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00

Výdavky v sume 3 157 892,61 eur boli použité na refundáciu mzdových výdavkov
(hrubé mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa
na riadení, implementácii, monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole a audite OP VaI.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Upravený rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní na rok 2018 za
všetky zdroje spolu bol v sume 5 583 387,84 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume
5 581 255,04 eur, čo je plnenie na 99,96 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bolo vykázané
podľa zdrojov v jednotlivých podprogramoch a prvkoch nasledovne:
07K 02 0D Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
620 – poistné a príspevok
do poisťovní

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

111

0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
5 942,00

Čerpanie k
31.12.2018

5 942,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Rozpočet na prvku Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR bol upravený na
sumu 5 942,00 eur. Prostriedky boli použité na úhradu výdavkov poistného a príspevkov do
poisťovní v súvislosti s hodnotiacimi posudkami v rámci vyhlásených výziev (Výzva na
podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou
Inovačných voucherov a Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
priemyselných klastrových organizácií).
07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
620 – poistné a príspevok
do poisťovní

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

111

2 397 851,00

2 531 954,86

2 531 899,86

99,99
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Poistné a príspevky do poisťovní, vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových
poisťovní v podprograme 07L 04 boli na rok 2018 schválené v sume 2 397 851,00 eur.
V rámci uvedenej výšky bolo poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované pre
zamestnancov úradu ministerstva (2 289 251,00 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo
sídla služobného úradu MH SR v cudzine (108 600,00 eur).
K 31. 12. 2018 bol rozpočet upravený na sumu 2 531 954,86 eur, z toho pre
zamestnancov úradu ministerstva (2 442 211,68 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo
sídla služobného úradu MH SR v cudzine (89 743,18 eur).
V roku 2018 bola vyčerpaná suma 2 531 899,86 eur, t. j. 99,99 % z upraveného
rozpočtu. Odvody za zamestnancov úradu ministerstva boli za sledované obdobie vyčerpané v
sume 2 442 211,68 eur a odvody za zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu
MH SR v cudzine boli čerpané v sume 89 688,18 eur.
V percentuálnom vyjadrení čerpania sú započítané refundácie odvodov oprávnených
zamestnancov v rámci Technickej pomoci OP VaI za mesiace december 2017 až november
2018 a taktiež administratívnych kapacít odboru kontroly a auditu, vecných sekcií MH SR a
zamestnancov technickej podpory pre SO OP VaI za obdobie I. až III. štvrťroka 2018.
07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
620 – poistné a príspevok
do poisťovní

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

111

1 739 392,00

1 861 993,07

1 859 915,27

99,88

Rozpočet poistného a príspevkov do poisťovní pre podriadené rozpočtové organizácie
na rok 2018 bol schválený v sume 1 739 392,00 eur; rozpočtovými opatreniami bol upravený
na sumu 1 861 993,07 eur, navýšený celkovo o 122 601,07 eur.
Podriadené rozpočtové organizácie vyčerpali výdavky v sume 1 859 915,27 eur, t. j.
99,88 % z upraveného rozpočtu.
0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 5
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

620 – poistné a príspevok
do poisťovní

1AA2
3AA1
3AA2

SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
19 558,71
982 252,19
181 687,01
1 183 497,91

Čerpanie k
31.12.2018
19 558,71
982 252,19
181 687,01
1 183 497,91

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00

V roku 2018 boli výdavky na poistné a príspevok do poisťovní čerpané v sume
1 183 497,91 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu a boli použité na refundáciu
poistných výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii,
monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole a audite OP VaI.
Kategória 630 - Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2018 schválený v sume
13 846 429,00 eur; rozpočtovými opatreniami MF SR bol v priebehu roka 2018 upravený na
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sumu 11 762 532,16 eur a skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 11 540 271,75 eur, t. j.
plnenie na 98,11 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby bolo vykázané podľa zdrojov
nasledovne:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

630 – tovary a služby

111
1AA1
1AA2
3AA1
3AA2

10 736 186,00
2 751 420,00
358 823,00
0,00
0,00
13 846 429,00

10 591 291,28
0,00
0,00
972 078,69
199 162,19
11 762 532,16

10 369 030,87
0,00
0,00
972 078,69
199 162,19
11 540 271,75

SPOLU

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu
97,90
100,00
100,00
98,11

V rámci ekonomickej kategórie 630 – Tovary a služby boli v roku 2018 realizované
výdavky v nasledovných podprogramoch a prvkoch:
06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
1 200 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
2 100 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
2 094 349,66

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,73

Pre medzirezortný podprogram Hospodárska mobilizácia MH SR bol schválený limit
bežných výdavkov na rok 2018 v sume 1 200 000,00 eur a rozpočtovým opatrením MF SR
bol upravený na sumu 2 100 000,00 eur.
Výdavky na tovary a služby boli v roku 2018 vyčerpané v sume 2 094 349,66 eur, čo
je 99,73 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov.
Bežné výdavky hospodárskej mobilizácie boli použité na zabezpečenie úhrady
nákladov subjektov hospodárskej mobilizácie spojených s vykonávaním opatrení
hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú na základe rozhodnutí MH SR. Finančné
prostriedky boli využité v súlade s platnou legislatívou na úhradu nákladov subjektov
hospodárskej mobilizácie v oblasti:
- poskytovania služieb - spracovanie údajov a poskytovanie informácií spojených
s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie, t. j. úhrada ceny práce a výdavkov na
ostatné služby zamestnancom subjektov zabezpečujúcich plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie,
- zabezpečenia servisných činností a údržby majetku hospodárskej mobilizácie
v objektoch osobitnej dôležitosti v pôsobnosti MH SR,
- udržiavanie a využívanie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
07K 02 0D Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
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Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
9 500,00

Čerpanie k
31.12.2018
9 500,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na prvok Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR neboli na rok 2018
finančné prostriedky na bežné výdavky schválené. Rozpočtovým opatrením MF SR bol
rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 9 500,00 eur.
V rámci uvedeného prvku boli prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich so
zabezpečením hodnotiacich posudkov v rámci vyhlásených výziev (Výzva na podporu
spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných
voucherov a Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných
klastrových organizácií) v plnej výške upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
30 888,00

Čerpanie k
31.12.2018
30 888,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na uvedený prvok neboli na rok 2018 schválené finančné prostriedky.
Rozpočtovými opatreniami bol k 31. 12. 2018 rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu
30 888,00 eur.
V roku 2018 boli v uvedenom prvku rozpočtové prostriedky vyčerpané v sume
30 888,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Výdavky v rámci uvedeného prvku boli prioritne použité na právne analýzy opatrení
na zlepšovanie podnikateľského prostredia a sčasti na znižovanie regulačného zaťaženia (tzv.
goldplating).
07L Tvorba a implementácia politík
Na rok 2018 bol schválený limit bežných výdavkov v kategórii 630 na program
Tvorba a implementácia politík vo výške 7 390 622,00 eur.
K 31. 12. 2018 bol rozpočet výdavkov v tomto programe upravený na sumu
6 577 074,72 eur a bežné výdavky boli vyčerpané v sume 6 374 872,42 eur.
V rámci programu 07L boli v roku 2018 zrealizované výdavky na tovary a služby
v nasledovných podprogramoch a prvkoch:
07L 03 Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu
spotrebiteľa SR 104.01
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
185 550,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
185 550,00

Čerpanie k
31.12.2018
163 809,80

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
88,28

V rozpočte na rok 2018 bol na uvedený podprogram schválený rozpočet bežných
výdavkov v sume 185 550,00 eur.
K 31. 12. 2018 bol rozpočet bežných výdavkov vyčerpaný v sume 163 809,80 eur, čo
je 88,28 % zo schváleného rozpočtu na rok 2018.
Prostriedky boli použité v zmysle zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na nákup vzoriek výrobkov, na úhradu nákladov skúšobným laboratóriám za vykonanie
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expertíz, štúdií a skúšok posúdenia bezpečnosti, zhody a kvality v súlade s platnými
technickými predpismi v súvislosti s ochranou vnútorného trhu.
07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
5 818 887,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
4 935 187,11

Čerpanie k
31.12.2018
4 798 539,02

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
97,23

Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2018 pre podprogram 07L 04
schválený v sume 5 818 887,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka 2018
upravený na 4 935 187,11 eur a čerpanie v hodnotenom období bolo vykázané v sume
4 798 539,02 eur, čo je 97,23 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Výdavky na tovary a služby boli v uvedenom podprograme čerpané vo funkčnej
klasifikácii:
0113 - zahraničné vzťahy, v tom: pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR
v cudzine,
0411 - všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, v tom: aparát MH SR,
0435 - elektrická energia,
0820 - kultúrne služby,
0830 - vysielacie a vydavateľské služby,
0980 - vzdelávanie inde neklasifikované.
Čerpanie výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 630 je uvedené
v nasledovnej tabuľke:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
631 - Cestovné náhrady
632 - Energie, voda
a komunikácie
633 - Materiál
634 - Dopravné
635 - Rutinná a
štandardná údržba

636 - Nájomné
za nájom
637 - Služby
SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

672 955,00

334 851,76

Čerpanie
k 31.12.2018

% čerpania k
upravenému
rozpočtu

329 428,45

98,38

473 580,00
196 800,00
158 455,00

629 323,39
146 468,19
197 391,12

628 405,73
144 547,84
180 214,08

99,85
98,68
91,29

132 940,00

110 863,03

109 742,46

98,98

761 660,00
3 422 497,00
5 818 887,00

654 071,72
2 862 217,90
4 935 187,11

652 424,56
2 753 775,90
4 798 539,02

99,74
96,21
97,23

V kategórii 631 - Cestovné náhrady boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
329 428,45 eur.
Najvyššie čerpanie bolo na zahraničné cestovné náhrady v sume 291 720,10 eur
v súvislosti s realizáciou zahraničných pracovných ciest zamestnancov MH SR.

21

Z uvedenej položky boli hradené cestovné náhrady (vlak, autobus, lietadlo),
ubytovanie, stravné a vedľajšie výdavky zamestnancom pri vyslaní na zahraničné pracovné
cesty. Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Belgicka, Rakúska, Poľska, Fínska,
Maďarska, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Francúzska, Českej republiky, Mexika,
Talianska, Spojených arabských emirátov, Luxemburska, Izraela, Bulharska, Južnej Kórei,
Island, Číny, Estónska, Rumunska, Švédska, Nórska, Taiwanu a Španielska, Macedónska,
Azerbajdžanu, Kazachstanu, Írska a Holandska.
Na čerpaní výdavkov sa podieľali najmä členovia vedenia a ich priami podriadení,
sekcia energetiky, sekcia podnikateľského prostredia a inovácií, sekcia zahraničnoobchodnej
politiky a európskych záležitostí, sekcia stratégie, centrum pre chemické látky, centrum pre
hospodárske otázky, odbor výkonu obchodných opatrení, odbor ochrany spotrebiteľa
a kancelárie ministra.
Na tuzemské pracovné náhrady bolo vyčerpaných 37 708,35 eur. V roku 2018 boli
tuzemské pracovné cesty uskutočňované z dôvodov výkonu kontroly a vládneho auditu,
seminárov, školení, rokovaní a workshopov. Na čerpaní výdavkov na tuzemské pracovné
cesty sa podieľali zamestnanci odboru bezpečnosti a krízového riadenia, odbor kontroly
a auditu, odbor výkonu obchodných opatrení, odbor akcionárskych práv, odbor hospodárskej
správy, odbor verejného obstarávania, odbor ochrany spotrebiteľa, Európske spotrebiteľské
centrum, centrum pre chemické látky a prípravky, sekcia rozpočtu a financovania, sekcia
štrukturálnych fondov EÚ, sekcia podnikateľského prostredia a inovácií, sekcia energetiky a
sekcia stratégie.
V kategórii 632 - Energie, voda a komunikácie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
628 405,73 eur.
Z uvedenej položky bola hradená elektrická a tepelná energia (455 268,68 eur), vodné,
stočné, povrchová voda (33 819,71 eur), telekomunikačné služby, t. j. úhrada faktúr za
hovorné z pevných liniek a úhrada faktúr za hovorné mobilným operátorom, úhrada GSM
brán (122 274,57 eur), poštové služby (16 411,60 eur) a komunikačná infraštruktúra
(631,17 eur).
V kategórii 633 - Materiál boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 144 547,84 eur.
Najvyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 47 404,38 eur bolo vykázané
na nákup všeobecného materiálu (kancelárske potreby, spotrebný materiál, mobilné telefóny).
Na nákup dennej tlače a publikácií do knižničného fondu MH SR, vrátane knižných
publikácií „Analýzy energetického komplexu ČR a SR za rok 2017“ a „Dejiny ťažby
nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska“, sa vyčerpalo spolu
35 838,22 eur.
Reprezentačné výdavky boli vyčerpané v sume 35 383,70 eur a boli použité na nákup
reprezentačných darov ministra hospodárstva SR a na občerstvenie pri pracovných
stretnutiach, poradách, zasadnutiach pracovných skupín. V rámci reprezentačných výdavkov
boli výdavky čerpané za občerstvenie na verejné vypočutie v rámci štúdie uskutočniteľnosti
„Inteligentné regulácie“, zasadnutie medzirezortnej skupiny pre Doing Business, študijná
návšteva ministra obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií Srbskej republiky, pracovné
rokovanie k Platforme inteligentného priemyslu a spoločný výbor BIDSF, medzinárodné
koordinačné stretnutie k plneniu uznesenia vlády SR, spotrebiteľsko-vzdelávací seminár pre
učiteľov stredných škôl Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja,
zasadnutie pracovnej skupiny pre stratégiu VEV, stretnutie k príprave národného
energetického plánu a expertné stretnutie V4.
Výdavky na nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky, koberce a iné) boli
vyčerpané v sume 16 712,46 eur. V rámci uvedenej položky boli uhradené výdavky vo výške
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972,00 eur za nákup a vyhotovenie vyznamenaní „Čestný odznak ministra hospodárstva
Slovenskej republiky“ pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.
Ostatné výdavky v sume 9 209,08 eur boli použité na obstaranie telekomunikačnej
a výpočtovej techniky, spotrebičov, nákup pracovných odevov a podobne.
V kategórii 634 - Dopravné boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 180 214,08 eur.
Čerpanie výdavkov v uvedenej kategórii súvisí s prevádzkou, údržbou a servisom
služobných motorových vozidiel úradu MH SR a pre pracoviská mimo sídla služobného
úradu. Najvyššie čerpanie výdavkov v tejto ekonomickej kategórií bolo vykázané v sume
83 725,23 eur za servis, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel. Výdavky za nákup
pohonných hmôt boli vyčerpané v sume 51 756,12 eur. Prepravné a nájom dopravných
prostriedkov v sume 22 561,07 eur zahŕňal aj prepravu zamestnancov MH SR na viedenské
letisko pri zahraničných pracovných cestách a zabezpečenie dopravy (OPCW). Za poistenie
služobných motorových vozidiel sa vyčerpalo 15 227,39 eur. Diaľničné známky boli
zakúpené v sume 6 944,27 eur.
V kategórii 635 - Rutinná a štandardná údržba boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
109 742,46 eur.
Výdavky boli vyčerpané na údržbu a opravy prevádzkových zariadení v objekte
ministerstva, vrátane údržby elektrospotrebičov, telekomunikačných zariadení, klimatizácií,
vykurovacích telies a vzduchotechniky, za servis, opravu a údržbu interiérového vybavenia,
kancelárskych a prevádzkových strojov, údržbu výťahov a realizáciu pravidelných servisných
prác v integrovanom zabezpečovacom systéme objektov MH SR a na zabezpečenie fyzickej
ochrany majetku.
V kategórii 636 - Nájomné za nájom boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
652 424,56 eur.
Výdavky v sume 651 176,56 eur boli vyčerpané na úhradu nájmu za budovy, objekty
alebo ich časti. V rámci výdavkov za nájom boli uhradené výdavky za prenájom
kancelárskych a zasadacích priestorov v administratívnej budove SPP, a. s. (512 937,64 eur).
Za prenájom výstavnej plochy na výstave Agrokomplex Nitra sa uhradilo 94 459,20 eur.
Suma 41 363,72 eur sa uhradila za prenájom priestorov Stálej misie v Ženeve. Za prenájom
miestností pre zasadnutie pracovných skupín, Stredoeurópskej skupiny pre biocídy a
stretnutie V4 boli uhradené výdavky v celkovej sume 2 416,00 eur.
Za prenájom tlmočníckej techniky pre stretnutie V4 CEEC bolo uhradených
1 248,00 eur.
V kategórii 637 - Služby boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 2 753 775,90 eur.
Najvyššie čerpanie výdavkov v rámci uvedenej klasifikácie bolo na všeobecné
a špeciálne služby v sume 1 581 197,50 eur. V rámci všeobecných a špeciálnych služieb boli
zrealizované úhrady za právne služby jednotlivým advokátskym kanceláriám, za odborné
a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, za preklady zmlúv, dohôd, dokumentov
a materiálov v súvislosti s členstvom v EÚ, za tlmočenie pri prijatí zahraničných delegácií, na
úhradu pravidelných výdavkov na zabezpečenie výkonu strážnej služby a zabezpečenie
dátového prepojenia v súvislosti s nepretržitým monitorovaním objektov osobitnej dôležitosti
v pôsobnosti MH SR prostredníctvom diaľkového dohľadového centra, notárske služby,
denný spravodajský servis (SITA, TASR), likvidácia odpadu, upratovacie služby, servis
rohoží, remeselné práce, odvoz komunálneho odpadu a vyradeného majetku, činnosti spojené
so zabezpečením požiarno-bezpečnostných systémov a zabezpečovanie vizitiek a pečiatok pre
potreby zamestnancov ministerstva.
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Poplatky a odvody boli uhradené v sume 59 885,65 eur, pričom Centrálnemu
depozitáru cenných papierov SR (CDCP SR) za vedenie účtu za rok 2017 bolo uhradených
47 220,94 eur. Tiež boli zrealizované platby za vedenie účtov v Štátnej pokladnici, boli
uhradené notárske poplatky a služby v CDCP SR, trovy znaleckého posudku, trovy konania
ako aj výdavky exekútorovi.
Výdavky v sume 280 358,44 eur boli čerpané za stravovanie zamestnancov úradu
ministerstva.
Povinný prídel do sociálneho fondu bol vytvorený v sume 144 137,55 eur.
Na odmenách pre zamestnancov mimopracovného pomeru bolo vyčerpaných
124 901,95 eur.
Výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu boli uhradené v sume 174 020,33 eur.
V rámci výdavkov bolo najvyššie čerpanie zrealizované v rámci OP VaI na vysielanie
rozhlasovej reklamy, na tlačiarenské služby, na zakúpenie reklamného tovaru a podobne.
Ďalej boli propagované a prezentované tradičné ľudové umelecké remeslá počas konania
výstavy Mladý tvorca, boli zakúpené brožúry a darčekové predmety v rámci SK V4 PRES,
obstarané boli drevené kazety na čestné odznaky ministra hospodárstva SR a preukazy
k čestným odznakom, novoročné pozdravy a vizitky.
Výdavky za konkurzy a súťaže boli vo výške 40 314,94 eur. Výdavky súvisiace
s realizáciou výstavy Mladý tvorca boli uhradené v sume 6 314,94 eur.
Za účasť zamestnancov úradu MH SR na školeniach, kurzoch, seminároch sa
vyčerpalo 89 974,43 eur.
Dane boli uhradené v sume 61 647,17 eur.
Za vypracovanie znaleckých posudkov, podkladových a odborných štúdií sa uhradilo
111 612,24 eur. V rámci uvedenej položky boli uhradené výdavky za vypracovanie štúdií a
analýz sekcie energetiky, vypracovanie znaleckých posudkov CCHLP a tiež výdavky na
vypracovanie Správy o hodnotení a odborného posudku strategického dokumentu
s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030“ v celkovej sume
10 986,00 eur.
Za poistenie liečebných nákladov zamestnancov MH SR pri ich vyslaní na zahraničnú
pracovnú cestu sa uhradilo 6 550,08 eur.
Reprezentačné výdavky, ktoré súviseli s úhradou nákladov spojených s konaním
zasadnutí medzivládnych a medzirezortných komisií boli uhradené v sume 56 032,81 eur.
V rámci položky boli výdavky čerpané na pracovné stretnutia s veľvyslancom
Dánska, ministrom zahraničných vecí Mongolska a podobne. V rámci reprezentačných
výdavkov bola uhradená aj konferencia V4 MIN na tému „Rodinné podnikanie“.
Ostatné výdavky vo výške 23 142,81 eur zahŕňali pokuty a penále, cestovné náhrady
a podobne.
V rámci bežných výdavkov podprogramu 07L 04 Podpora programov rezortu MH
SR boli v roku 2018 uhrádzané aj výdavky, ktoré boli použité na prvotné úhrady
oprávnených výdavkov vynaložených v rámci realizácie oprávnených aktivít technickej
pomoci OP VaI, ako aj na úhradu iných výdavkov počas roka 2018, konkrétne výdavkov na
aktivity súvisiace s informovaním a komunikáciou v rámci OP VaI v celkovej sume
365 469,26 eur, výdavkov za právne služby advokátskej kancelárie poskytnuté v súvislosti s
implementáciou OP VaI, ukončovaním OP KaHR a výdavkov za prieskum verejnej mienky
o OP VaI v celkovej sume 136 581,00 eur, výdavkov na zahraničné pracovné cesty
zamestnancov sekcie ŠF EÚ v sume 532,17 eur a výdavkov na organizáciu informačných
seminárov pre žiadateľov v sume 528,00 eur.
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07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
Rozpočet výdavkov na tovary a služby podriadených rozpočtových organizácií bol na
rok 2018 schválený v sume 1 363 713,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet
upravený na sumu 1 436 063,73 eur. K 31. 12. 2018 bolo vykázané čerpanie v sume
1 400 969,43 eur, t. j. 97,55 % z upraveného rozpočtu.
Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie chodu podriadených rozpočtových
organizácií vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a z plnenia úloh vychádzajúcich z činností
jednotlivých organizácií.
Čerpanie výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 630 je uvedené
v nasledovnom prehľade:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
631 - Cestovné náhrady
632 - Energie, voda
a komunikácie
633 - Materiál
634 - Dopravné
635 - Rutinná a
štandardná údržba
636 - Nájomné za nájom
637 – Služby
SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
146 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
133 515,84

270 751,00
124 270,00
138 050,00
39 950,00
70 900,00
573 792,00
1 363 713,00

Čerpanie k
31.12.2018
127 590,60

% čerpania k
uprav.
rozpočtu
95,56

203 709,64
207 177,38
139 308,27

198 499,35
201 474,74
136 956,65

97,44
97,24
98,31

87 741,59
65 795,32
598 815,69
1 436 063,73

84 682,71
64 924,11
586 841,27
1 400 969,43

96,51
98,67
98,00
97,55

V kategórii 631 - Cestovné náhrady boli čerpané rozpočtové prostriedky v celkovej sume
127 590,60 eur.
Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané na tuzemské cestovné náhrady v sume
110 422,07 eur, na zahraničné cestovné náhrady sa vyčerpalo 17 030,53 eur a pri dočasnom
pridelení na výkon práce bolo vyčerpaných 138,00 eur.
Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované v Belgicku, Holandsku,
Fínsku, Bulharsku, Malte, Česku, Nemecku, Švajčiarsku, Rumunsku, Poľsku, Portugalsku,
Taliansku, Rakúsku, Francúzsku, Grécku a Škótsku.
V kategórii 632 - Energie, voda a komunikácie boli rozpočtové prostriedky čerpané
v celkovej sume 198 499,35 eur.
Čerpanie bolo vykázané za platby za energie (152 139,68 eur), vodné a stočné
(13 342,23 eur), poštové služby (28 979,04 eur), telekomunikačné služby (3 112,79 eur)
a komunikačná infraštruktúra (925,61 eur).
V kategórii 633 - Materiál boli rozpočtové prostriedky čerpané v celkovej sume
201 474,74 eur.
Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané za nákup všeobecného materiálu (tonery,
kancelárske potreby, pečiatky) v sume 102 854,78 eur, za nákup interiérového vybavenia
(60 199,06 eur), za nákup odbornej literatúry, publikácií a dennej tlače (9 958,90 eur), za
nákup telekomunikačnej techniky (9 639,89 eur), za nákup prevádzkovej techniky
(8 573,15 eur), na reprezentačné výdavky (4 888,93 eur), za nákup pracovných odevov,
obuvi, pomôcok a potravín (5 155,70 eur).
25

Ostatné výdavky v celkovej sume 204,33 eur boli vyčerpané za nákup výpočtovej
techniky, softvéru, palív a podobne.
V kategórii 634 - Dopravné boli rozpočtové prostriedky čerpané v celkovej sume
136 956,65 eur.
Čerpanie výdavkov v tejto kategórii súviselo s prevádzkou, údržbou, servisom,
poistením služobných motorových vozidiel podriadených rozpočtových organizácií a
s nákupom GPS monitoringu a diaľničných známok.
V kategórii 635 - Rutinná a štandardná údržba boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
84 682,71 eur.
Čerpanie výdavkov súviselo s údržbou prevádzky budov, prevádzkového zariadenia,
kancelárskeho vybavenia, používaného softvéru, výpočtovej, telekomunikačnej a kancelárskej
techniky.

V kategórii 636 - Nájomné za nájom boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume
64 924,11 eur.
Výdavky boli čerpané na úhrady prenájmu administratívnych a skladových priestorov,
garáží, parkovacích miest a poštových priečinkov.
V kategórii 637 - Služby boli čerpané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 586 841,27 eur.
Čerpanie výdavkov súviselo s úhradou výdavkov za všeobecné a špeciálne služby ako
upratovanie a čistenie, deratizáciu priestorov, revíziu a kontrolu zariadení, ochranu objektov
(161 248,20 eur), za stravovanie zamestnancov vrátane provízie (166 713,10 eur), s úhradou
odmien pre zamestnancov mimopracovného pomeru (89 049,77 eur), s tvorbou prídelu do
sociálneho fondu (68 515,60 eur), s úhradou daní (31 861,79 eur), školení, seminárov
(33 769,10 eur), poplatkov a odvodov (20 486,60 eur), poistného (7 260,74 eur), za
vypracovanie štúdií, expertíz a posudkov (6 692,78 eur) a ostatné výdavky v sume
1 243,59 eur.
07L 07 Európske spotrebiteľské centrum
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
22 472,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
20 273,88

Čerpanie k
31.12.2018
11 554,17

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
56,99

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) slúži na priblíženie jednotného trhu
spotrebiteľom, podporuje cezhraničné nakupovanie a pomáha pri riešení cezhraničných
sťažností, poskytuje informácie o národnej a európskej legislatíve a zapája sa do spoločných
projektov v rámci siete ESC.
Finančné prostriedky EÚ získava ESC v zmysle grantu na príslušný rok, ktorý je
v súlade s Rámcovou partnerskou zmluvou uzatvorenou s EK v zastúpení Výkonnej agentúry
pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny vo výške 50 % a z rozpočtu
kapitoly MH SR tiež vo výške 50 % celkových nákladov.
Schválená výška bežných výdavkov na rok 2018 z kapitoly MH SR bola v sume
22 472,00 eur. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet k 31. 12. 2018 upravený na sumu
20 273,88 eur. Tieto výdavky predstavujú 50 % celkových nákladov ESC.
Finančné prostriedky v roku 2018 boli vyčerpané v sume 11 554,17 eur, t. j. 56,99 % z
upraveného rozpočtu a boli použité na úhradu výdavkov na tuzemské a zahraničné pracovné
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cesty, na nákup počítačových služieb, na nákup notebooku, prenájom stánku na Region
EXPO v Trenčíne a nákup informačných a propagačných materiálov.
0AS 03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
4 300,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
4 300,00

Čerpanie k
31.12.2018
2 292,69

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
53,31

Na rok 2018 boli pre medzirezortný podprogram schválené bežné výdavky v sume
4 300,00 eur.
Finančné prostriedky tohto podprogramu boli v roku 2018 vyčerpané v sume
2 292,69 eur, t. j. 53,31 % zo schváleného rozpočtu a použité boli na nákup výpočtovej
techniky pre potreby ochrany kritickej infraštruktúry a spotrebného materiálu k nej a na
organizovanie pracovných porád s prevádzkovateľmi prvkov kritickej infraštruktúry.
0EK 0J 01 Systém vnútornej správy
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
178 500,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
137 987,06

Čerpanie k
31.12.2018
133 234,12

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
96,55

MH SR prostredníctvom realizácie výdavkov uvedeného prvku v roku 2018
zabezpečovalo udržanie chodu systémov pre registratúru, verejné obstarávanie, Helpdesk a
rezortných informačných systémov a aplikácií.
Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 178 500,00 eur.
Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 137 987,06 eur.
V roku 2018 sa vyčerpalo 133 234,12 eur, t. j. 96,55 % z upraveného rozpočtu.
Na čerpaní výdavkov uvedeného prvku sa podieľali jednotlivé organizačné zložky
kapitoly MH SR nasledovne:
- úrad ministerstva uhradil výdavky za Hotline držanie pohotovosti, za podporu
systému verejného obstarávania, prevádzkovú SW podporu, za riešenie štrukturálnych
zmien a podporné aktivity v registratúrnom systéme, na nákup licencie programov na
registratúru, prístupy na monitoring firiem a aktualizáciu softvéru Bezpečnostnotechnický systém (BTS). Celkovo úrad vyčerpal na uvedené aktivity bežné výdavky
v sume 84 826,06 eur.
- rozpočtové organizácie vyčerpali výdavky v sume 48 408,06 eur:
- SOI vyčerpala výdavky v sume 43 106,70 eur najmä na výpočtovú techniku,
- PÚ vyčerpal výdavky v sume 5 301,36 eur na služby v oblasti IKT.
0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
462 764,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
393 516,94

Čerpanie k
31.12.2018
386 073,86

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
98,10

Cieľom uvedeného prvku v roku 2018 bolo udržiavať a rozširovať podpornú
infraštruktúru v oblasti: vybavenosť zamestnancov HW vybavením, LAN aktívne prvky,
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servery, sieťové tlačiarne, diskové pole, operačné systémy, integračné a virtualizačné
platformy, spotrebný materiál, cloud riešenia, služby IT, štúdie a audity.
Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet na tovary a služby vo výške
462 764,00 eur. Úpravami rozpočtu bol rozpočet k 31. 12. 2018 upravený na 393 516,94 eur.
Výdavky v uvedenom prvku boli čerpané v sume 386 073,86 eur t. j. 98,10 %
z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Na čerpaní výdavkov uvedeného prvku sa podieľali jednotlivé organizačné zložky
kapitoly MH SR nasledovne:
- úrad ministerstva použil výdavky v celkovej sume 255 964,38 eur na úhrady za služby
internetového providera, služby Privacy Box, za nastavenie parametrov a funkcionalít
po upgrade OP IP telefónie, ďalej na nákup výpočtovej techniky (počítače, notebooky,
monitory, redukcie USB k sériovému portu a ručných skenerov, externé disky,
zálohovacie páskové médiá), vysávača pre potreby odboru informatiky, tonerov,
spotrebného materiálu a pántov do tlačiarní a multifunkčných tlačových zariadení,
nákup licencie softvéru Adobe Cloud, nákup prístupov na monitoring firiem, softvéru
pre bezpečnosť pri práci a WiFi routery, na údržbu diskového poľa, úhradu prenájmu
optického kábla a záložného prepojenia (Mierová ulica - budova SPP, a. s.). Z tejto
položky bolo hradené vytvorenie definície modelu požiadaviek na IT platformu RIA
a návrh technického riešenia IT platformy RIA.
- rozpočtové organizácie vyčerpali výdavky v sume 130 109,48 eur:
- SOI vyčerpala výdavky v sume 68 273,41 eur na údržbu výpočtovej techniky a
softvéru, na úhradu komunikačnej infraštruktúry a telekomunikačných služieb,
- PÚ vyčerpal výdavky v sume 4 072,08 eur na materiál a údržbu výpočtovej
techniky, softvéru,
- HBÚ vyčerpal výdavky v sume 57 763,99 eur na úhradu za servisné služby, nákup
licencií, poplatky za internet, za nákup softvéru a výpočtovej techniky a podobne.

0EK 0J 04 ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
1 100 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
1 338 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
1 337 820,12

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,98

Cieľom uvedeného prvku bolo zabezpečiť udržateľnosť systému Elektronizácia
služieb MH SR (ES MH SR) počas doby 60 mesiacov.
Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 1 100 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením bol k 31. 12. 2018 rozpočet upravený na sumu
1 338 000,00 eur.
V rámci uvedeného prvku boli výdavky čerpané v sume 1 337 820,12 eur, t. j. 99,98 %
z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018. Výdavky boli uhradené ako mesačné poplatky za
poskytovanie servisných služieb prevádzkovej podpory softvéru, hardvéru, za licenčný
maintanance softvérových komponentov a hotline držanie pohotovosti, riadenie projektu
a podporné aktivity ES MH SR.
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0EK 0J 05 Agendový systém - Hospodársky register
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
150 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
0,00

Čerpanie k
31.12.2018
0,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
-

Cieľom uvedeného prvku v roku 2018 bolo zabezpečiť systém Hospodársky register.
Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 150 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený na sumu 0,00 eur a výdavky neboli čerpané.
0EK 0J 06 Ekonomický informačný systém SAP
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
630 – tovary a služby

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
250 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
24,56

Čerpanie k
31.12.2018
0,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
-

Cieľom uvedeného prvku bolo v roku 2018 zabezpečiť udržateľnosť prevádzky
ekonomického informačného systému SAP.
Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 250 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol k 31. 12. 2018 rozpočet upravený na sumu 24,56 eur
v prospech MF SR na úhradu za licencie informačného systému SAP a jeho údržbu.
0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 5
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

630 – tovary a služby

1AA1
1AA2
3AA1
3AA2

SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
2 751 420,00
358 823,00
0,00
0,00
3 110 243,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
0,00
0,00
972 078,69
199 162,19
1 171 240,88

Čerpanie k
31.12.2018
0,00
0,00
972 078,69
199 162,19
1 171 240,88

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bol v roku 2018 schválený
rozpočet výdavkov na tovary a služby na uvedený prvok v sume 3 110 243,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na 1 171 240,88 eur a výdavky boli
čerpané v sume 1 171 240,88 eur.
Komentár o čerpaní výdavkov na uvedený podprogram tvorí samostatnú časť 1.3.3.
Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania.
Kategória 640 – Bežné transfery
Rozpočet bežných transferov bol na rok 2018 schválený v sume 71 155 714,00 eur.
Rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 132 227 948,54 eur a skutočné čerpanie
bolo vykázané v sume 132 207 265,60 eur, t. j. plnenie na 99,98 % z upraveného rozpočtu.
Čerpanie výdavkov v kategórii 640 – Bežné transfery bolo vykázané podľa zdrojov
nasledovne:
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v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

640 - bežné transfery

111
1AA2
1AJ2
3AA1
3AA2

71 130 910,00
0,00
24 804,00
0,00
0,00
71 155 714,00

91 776 842,50
1 247 531,60
24 804,00
30 556 224,48
8 622 545,96
132 227 948,54

91 756 160,06
1 247 531,60
24 803,50
30 556 224,48
8 622 545,96
132 207 265,60

SPOLU

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,97
100,00
99,99
100,00
100,00
99,98

Prehľad čerpania bežných transferov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 640 je
uvedené v nasledovnej tabuľke:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
641 – transfery v rámci
verejnej správy
642 – transfery
jednotlivcom a neziskov.
právnickým osobám
644 – transfery
nefinančným subjektom
649 – transfery do
zahraničia
SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

62 978 760,00

72 505 335,05

72 505 335,05

100,00

4 879 330,00

27 653 537,97

27 642 553,83

99,96

1 914 820,00

31 112 638,14

31 106 360,39

99,97

1 382 804,00
71 155 714,00

956 437,38
132 227 948,54

953 016,33
132 207 265,60

99,64
99,98

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých zdrojov v kategórii 640 – Bežné transfery
v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania bolo vykázané nasledovne:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

640 – bežné
transfery
SPOLU

111
1AJ2

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
67 555 680,00
24 804,00
67 580 484,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
73 637 153,13
24 804,00
73 661 957,13

Čerpanie k
31.12.2018
73 629 404,28
24 803,50
73 654 207,78

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,98
99,99
99,98

Zo zdroja štátneho rozpočtu (111) boli v roku 2018 poskytnuté bežné transfery
v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania v celkovej sume 73 629 404,28 eur
v nasledovných podprogramoch a prvkoch:
07K 01 06 Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve
Ekonomická
klasifikácia
642 – jednotlivcovi
644 – ostatnej právnickej
osobe
SPOLU

Zdroj Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
k 1.1.2018
k 31.12.2018
111
296 000,00
279 496,00
111

0,00
296 000,00
30

5 052 980,00
5 332 476,00

Čerpanie k
31.12.2018
279 496,00
5 052 980,00
5 332 476,00

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

Rozpočtové výdavky v sume 296 000,00 eur na rok 2018 boli schválené na deputátne
nároky pre dôchodcov a vdovy po baníkoch. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet
k 31. 12. 2018 upravený na sumu 5 332 476,00 eur.
V roku 2018 boli rozpočtové prostriedky vyčerpané v sume 5 332 476,00 eur, čo je
100,00 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
V roku 2018 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 052 980,00 eur
Hornonitrianskym baniam Prievidza, a. s. na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré sú
spojené s uzatváraním ťažobného poľa Cigeľ; na iné mimoriadne výdavky pracovníkov, ktorí
prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie; ďalšie podpovrchové bezpečnostné práce
vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek, ako aj náhrady na rekultiváciu
povrchu.
Finančné prostriedky na plnenie deputátnych nárokov boli uvoľnené š. p. Rudné bane,
Banská Bystrica v sume 38 000,00 eur a spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.
v sume 241 496,00 eur. Výdavky boli poskytnuté na základe podpísaných Zmlúv o poskytnutí
dotácie na rok 2018 medzi MH SR a baníckymi organizáciami.
07K 01 0F Podpora útlmu rudného baníctva
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
644 – transfery
nefinančným subjektom

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
1 814 820,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
1 792 695,86

Čerpanie k
31.12.2018

1 792 695,86

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške 1 814 820,00 eur bol na rok 2018 rozdelený do
dvoch položiek:
- technické práce súvisiace s likvidáciou neefektívnych banských prevádzok a
odstraňovaním následkov banskej činnosti na životnom prostredí v sume 995 715,00 eur,
- sociálne náklady (sociálne dávky a dávky z titulu dosiahnutia najvyššej prípustnej
expozície) v sume 819 105,00 eur.
Rozpočtovými opatreniami MF SR boli výdavky v tomto prvku upravené na sumu
1 792 695,86 eur v členení na:
- technické práce súvisiace s likvidáciou neefektívnych banských
prevádzok
a odstraňovaním následkov banskej činnosti na životnom prostredí vo výške
995 715,00 eur,
- sociálne náklady (sociálne dávky a dávky z titulu dosiahnutia najvyššej prípustnej
expozície) vo výške 796 980,86 eur.
Technické práce boli v roku 2018 vykonané v jednotlivých lokalitách Rudných baní,
š. p. a to Banská Štiavnica, Pezinok, Malachov - Špania Dolina, Rudňany, Slovinky, Smolník,
Rožňava, Vajsková, Dúbrava a Nižná Slaná.
V roku 2018 boli rozpočtové prostriedky vyčerpané v sume 1 792 695,86 eur, t. j.
100 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018. Finančné prostriedky na technické práce
vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti boli poskytnuté vo výške
995 715,00 eur š. p. Rudné bane, Banská Bystrica a na úhradu sociálnych nákladov boli
výdavky poskytnuté v sume 796 980,86 eur š. p. Rudné bane, Banská Bystrica.
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07K 01 15 Národný jadrový fond
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
641 – štátnemu fondu

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
387 600,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
363 540,77

Čerpanie k
31.12.2018
363 540,77

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Národnému jadrovému fondu poskytuje MH SR rozpočtové prostriedky v zmysle
§ 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 238/2006 Z. z. na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych
materiálov od neznámych vlastníkov.
Rozpočet na rok 2018 bol schválený v sume 387 600,00 eur. Rozpočtovými
opatreniami MF SR bol rozpočet upravený na sumu 363 540,77 eur.
K 31. 12. 2018 boli vyčerpané prostriedky v sume 363 540,77 eur, t. j. 100 %
z upraveného rozpočtu, na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od
neznámych vlastníkov.
07K 01 17 Staré banské diela
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
644 – transfery
nefinančným subjektom

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
100 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
100 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

100 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet v sume 100 000,00 eur.
MH SR má zákonnú povinnosť zabezpečovať alebo likvidovať staré banské diela a ich
následky, ktoré ohrozujú verejný záujem. Túto povinnosť zabezpečuje v nevyhnutne
potrebnom rozsahu v zmysle zákona č. 219/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších
predpisov (ustanovenie § 35 ods. 4 banského zákona).
K 31. 12. 2018 boli na uvedenom prvku vyčerpané rozpočtové prostriedky v plnej
výške schváleného rozpočtu a boli poskytnuté prijímateľovi dotácie š. p. Rudné bane, Banská
Bystrica. Práce boli vykonané v lokalitách starých banských diel v Banskej Štiavnici,
v Hodruši Hámre, v Kremnici, v Malachove - Špania Dolina, v Slovinkách, v Rožňave a
vo Vajskovej.
07K 01 18 Tradície a histórie banských činností
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – transfery jednotl. a
neziskovým PO

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
20 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

20 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na uvedený prvok nebol v roku 2018 schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením
MF SR bol rozpočet navýšený na tento prvok na sumu 20 000,00 eur.
Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 20 000 eur, t. j. 100,00 % z upraveného
rozpočtu k 31. 12. 2018 príjemcovi Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banská
Štiavnica na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských
pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií.
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07K 01 19 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
641 – štátnemu fondu

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
58 293 160,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
57 155 431,42

Čerpanie k
31.12.2018
57 155 431,42

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

V zmysle zákona č. 391/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z.
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
prevádzkovatelia distribučných sústav a prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinní odvádzať
odvod (finančné prostriedky) z množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny
do štátneho rozpočtu, t. j. na príjmový rozpočtový účet kapitoly MH SR. Predmetný odvod je
súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny. Súčasne vyplýva pre MH
SR povinnosť previesť zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky (odvod) na účet Národného
jadrového fondu.
Schválený rozpočet bežných výdavkov na uvedený prvok na rok 2018 bol vo výške
58 293 160,00 eur. Rozpočet bežných výdavkov na uvedenom prvku bol rozpočtovým
opatrením MF SR k 31. 12. 2018 upravený na sumu 57 155 431,42 eur.
K 31. 12. 2018 boli na účet NJF prevedené bežné výdavky v sume 57 155 431,42
eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov.
07K 01 1A Príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – jednotlivcovi

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
5 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
1 860,00

Čerpanie k
31.12.2018
388,90

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
20,90

Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet výdavkov v sume 5 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na sumu 1 860,00 eur. Výdavky boli
vyčerpané v sume 388,90 eur, čo je 20,90 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. boli poštové poukazy na vyplatenie štátneho
príspevku zasielané odberateľom plynu v domácnosti, ktorým neboli poukazy so štátnym
príspevkom z rozličných dôvodov vyplatené v roku 2016 predovšetkým prípady, ak pôvodný
odberateľ plynu zomrel a dedičské konanie nebolo v roku 2017 ukončené v celkovej výške
388,90 eur.
07K 02 02 Administrácia podporných programov a schém
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – nefinančnej
právnickej osobe

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

111

1 800 000,00

2 250 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

2 250 000,00

100,00

Na uvedený prvok bol na rok 2018 schválený rozpočet vo forme bežného transferu pre
Slovak Business Agency (SBA) v sume 1 800 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením bol
rozpočet k 31. 12. 2018 upravený na sumu 2 250 000,00 eur.
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K 31. 12. 2018 boli na uvedený prvok na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na
podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy
pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
na rok 2018 uvoľnené bežné výdavky v sume 2 250 000,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného
rozpočtu bežných výdavkov.
Prostriedky na realizáciu programu boli určené na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov SBA (osobné náklady, služby, školenia, semináre, kurzy, cestovné, spotreba
materiálu, finančné náklady).
07K 02 0D Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
644 – ostatnej
právnickej osobe

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

111

0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
272 058,00

Čerpanie k
31.12.2018

270 580, 25

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,45

Na rok 2018 neboli na uvedený prvok schválené finančné prostriedky. Rozpočtovými
opatreniami bol k 31. 12. 2018 upravený rozpočet bežných výdavkov na sumu
272 058,00 eur.
V uvedenom prvku v priebehu roka 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov
v sume 270 580,25 eur, t. j. 99,45 % z upraveného rozpočtu.
V roku 2018 boli uvoľnené finančné prostriedky vo výške 115 000,00 eur na základe
zmlúv o poskytnutí podpory uzatvorených v rámci Výzvy na podporu spolupráce
podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov
a vo výške 155 580,25 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových
organizácií.
07K 02 11 Monitoring a výskum MSP
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – nefinančnej
právnickej osobe

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
300 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

300 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na uvedený prvok nebol na rok 2018 schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením
MF SR bol k 31. 12. 2018 rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 300 000,00 eur.
K 31. 12. 2018 boli na prvok na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci
alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na rok
2018 uvoľnené prostriedky vo výške 300 000,00 eur.
Prostredníctvom uvedeného prvku sa financovalo vypracovanie materiálov, správ,
štúdií a analýz, ktoré tvoria základnú bázu údajov pre tvorbu materiálov o stave
podnikateľského prostredia a realizovaných podporných programov pre MSP, pre potreby
MH SR, vlády SR a štruktúr Európskej komisie.
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07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – nefinančnej
právnickej osobe

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
788 600,00

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

788 600,00

100,00

Na rok 2018 v rámci rozpočtu kapitoly MH SR nebol na uvedený prvok schválený
rozpočet. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu
788 600,00 eur.
K 31. 12. 2018 boli na tento prvok na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na
podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy
pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
na rok 2018 (reg. č. 160/2018-2060-3410) uvoľnené prostriedky vo výške 426 600,00 eur a na
základe Zmluvy o poverení výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na
rok 2018 (reg. č. 161/2018-2060-3410) boli uvoľnené prostriedky vo výške 362 000,00 eur.
Celkovo na Podporu úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu bolo
vyčerpaných 788 600,00 eur t. j. 100 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Z poskytnutých finančných prostriedkov boli v sledovanom období na základe
uzatvorených zmlúv poskytnuté príspevky na organizovanie rôznych podujatí, výstav,
workshopov a konferencií a taktiež boli poskytnuté rozpočtové prostriedky na realizáciu
Schémy na podporu rodinného podnikania.

07K 02 1G Podpora startupov
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
642 – nefinančnej
právnickej osobe

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

2 500 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

1 170 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

1 170 000,00

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na realizáciu prvku Podpora startupov bol na rok 2018 schválený rozpočet bežných
výdavkov vo výške 2 500 000,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet bežných
výdavkov upravený na sumu 1 170 000,00 eur.
V roku 2018 boli v uvedenom prvku rozpočtové prostriedky vyčerpané v sume
1 170 000,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poverení výkonom niektorých úloh
spojených s poskytovaním podpory na rok 2018 a boli použité na zabezpečenie organizovania
a účasti na startup podujatiach, poskytovanie informácií a poradenstva, podpora pri
spracovaní štúdií realizovateľnosti a zabezpečenie absolvovania zahraničných stáží v
svetových centrách podpory startupov. Išlo o aktivity realizované v rámci Programu na
podporu startupov (2017-2020) a Schémy na podporu startupov (2017-2020) /schéma pomoci
de minimis/. V rámci schémy a programu sa podporili podnikatelia a široká verejnosť
(potenciálni podnikatelia) počas prípravnej a počiatočnej fázy podnikania.
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07K 02 1H Podpora internetovej ekonomiky
Ekonomická
klasifikácia
642 – nefinančnej
právnickej osobe

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
45 300,00

Čerpanie k
31.12.2018

45 300,00

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na uvedený prvok nebol rozpisom rozpočtu na rok 2018 schválený rozpočet.
Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 45 300,00 eur.
K 31. 12. 2018 boli na prvku uvoľnené rozpočtové prostriedky v plnej výške
upraveného rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti združenia
právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy
podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na rok 2018.
Prostredníctvom prvku sa realizovali informačné aktivity, aktivity na propagáciu a
popularizáciu internetovej ekonomiky, tvorba nástrojov na zavádzanie elektronických služieb
a vytvorenie elektronických platforiem. Na základe zavedenia elektronických nástrojov má
široká verejnosť (potenciálni podnikatelia) možnosť zvýšiť šancu na presadenie svojich
inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.
07K 04 02 Administrácia SARIO
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

111

2 359 100,00

641 – príspevkovej

organizácii

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
3 834 268,00

Čerpanie k
31.12.2018
3 834 268,00

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Rozpočet na rok 2018 na uvedený prvok bol schválený v sume 2 359 100,00 eur
na bežné výdavky.
Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet výdavkov bežného transferu
upravený na sumu 3 834 268,00 eur.
V roku 2018 boli príspevkovej organizácii SARIO na základe Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2018 a dodatkov poskytnuté bežné
výdavky vo forme transferu v sume 3 834 268,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu
bežných výdavkov. Organizácia použila prostriedky na zabezpečenie riadneho chodu (mzdy
a platy zamestnancov agentúry, poistné a príspevky do jednotlivých poisťovní, tovary
a služby) a na zabezpečenie činností delegovaných na SARIO v súvislosti s podporou prílevu
priamych zahraničných investícií a exportného potenciálu slovenských podnikateľov.
07K 0E 03 Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR
Ekonomická
klasifikácia
644 – ostatnej
právnickej osobe

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

0,00
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210 923,08

Čerpanie k
31.12.2018

206 123,08

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
97,72

Rozpočet výdavkov na uvedený prvok nebol na rok 2018 schválený. Rozpočtovými
opatreniami MF SR bol rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2018 upravený na sumu
210 923,08 eur.
Z prvku Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR k 31. 12. 2018 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume
206 123,08 eur, t. j. 97,72 % z upraveného rozpočtu.
V rámci prvku boli na realizáciu Dohody s Izraelom uvoľnené finančné prostriedky
v sume 161 243,58 eur, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018 formou bežného
transferu spoločnostiam DEKONTA Slovensko, s. r. o. výške 68 378,80 eur a STELLA
Group, s. r. o. vo výške 92 864,78 eur na základe uzatvorených zmlúv v rámci Výziev na
podávanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte
Izrael.
V rámci prvku na realizáciu Smart Cities boli uvoľnené finančné prostriedky
prijímateľom dotácie vo výške 44 879,50 eur, na základe uzatvorených zmlúv v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri
implementovaní inovatívnych riešení v mestách.
Zo zdroja spolufinancovania (1AJ2) boli v roku 2018 poskytnuté bežné transfery
v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania nasledovne:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
640 – bežné
transfery

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Zdroj

1AJ2

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

24 804,00

24 804,00

Čerpanie k
31.12.2018

24 803,50

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,99

Rozpočtové prostriedky v ekonomickej klasifikácii 640 - Bežné transfery v celkovej
sume 24 803,50 eur boli v roku 2018 poskytnuté ako povinný príspevok do spoločného
sekretariátu Interreg Europe 2014-2020 a povinného národného príspevku INTERACT III
2014-2020.
Čerpanie výdavkov zo zdroja štátneho rozpočtu (111) v kategórii 640 – Bežné
transfery v programe 07L Tvorba a implementácia politík bolo vykázané nasledovne:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
640 – bežné
transfery

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

2 252 630,00

17 217 035,85

17 206 384,99

111

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,93

Zo zdroja štátneho rozpočtu (111) boli v roku 2018 poskytnuté bežné transfery
v programe 07L Tvorba a implementácia politík v nasledovných podprogramoch a prvkoch:
07L 02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
Ekonomická
klasifikácia
642 – občianskemu
združeniu

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

80 000,00
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80 000,00

Čerpanie k
31.12.2018

80 000,00

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

V uvedenom podprograme bol rozpočet bežných výdavkov schválený v sume
80 000,00 eur.
Prostredníctvom uvedeného podprogramu sa rozpočtové prostriedky poskytujú vo
forme dotácií na podporu ochrany spotrebiteľa podľa § 2 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
Z celkovej sumy schválenej na uvedený účel sa k 31. 12. 2018 vyčerpalo
celkovo 80 000,00 eur, t. j. 100,00 % zo schváleného rozpočtu výdavkov. Čerpanie sa
realizovalo v nasledovnom rozsahu:
1. Asociácia spotrebiteľov v Slovenskej republike (ASSR) v sume 15 000,00 eur,
2. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov v sume 33 750,00 eur,
3. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad v sume 25 000,00 eur,
4. Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého v sume 6 250,00 eur.
07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
640 – bežné transfery

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

111

2 116 800,00

17 069 294,65

17 065 840,77

99,97

Rozpočet bežných transferov bol na rok 2018 pre podprogram 07L 04 schválený
v sume 2 116 800,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet k 31. 12. 2018 upravený na
sumu 17 069 294,65 eur.
Čerpanie výdavkov v roku 2018 bolo vykázané v sume 17 065 840,77 eur, čo je
99,97 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
V rámci bežných transferov boli v roku 2018 uhradené členské príspevky
medzinárodným organizáciám v celkovej sume 114 626,69 eur, v ktorých je SR členom:
- Energetická charta v sume 14 809,00 eur,
- Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (IRENA) v sume 30 640,14 eur,
- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v sume 51 610,72 eur,
- Arms Trade Treaty (ATT) – Zmluva o obchodovaní so zbraňami v sume 4 303,86 eur,
- Globálne fórum OECD pre nadmerné kapacity pre oceľ (GF OECD) v sume
7 600,00 eur,
- United Nations Environment Programme (UNEP) - Program Spojených národov pre
životné prostredie v sume 5 662,97 eur.
Na nemocenské dávky sa vyčerpalo 28 233,08 eur. Na odchodné pre zamestnancov
úradu ministerstva sa vyčerpalo 17 066,00 eur a na odstupné sa vyčerpalo 13 516,00 eur.
Výdavok v sume 99,00 eur bol uhradený ako ročný členský príspevok za členstvo
v Slovenskom inštitúte a 2 000,00 eur sa uhradilo organizácii Stredoeurópska asociácia
správy a riadenia spoločností ako korporatívny členský príspevok. Bežný transfer na členský
príspevok bol poskytnutý Slovak Business Agency vo výške 15 000 000,00 eur.
MH SR poskytlo v roku 2018 bežný transfer na činnosť príspevkovým organizáciám,
ktoré sú na rozpočet ministerstva napojené transferom a to Slovenskej inovačnej
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a energetickej agentúre a Múzeu obchodu Bratislava v celkovej sume 1 890 300,00 eur, t. j.
100,00 % z upraveného rozpočtu.
Príspevková organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mala na
rok 2018 schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 666 300,00 eur. Rozpočtovým
opatrením MF SR bol rozpočet bežného transferu upravený na sumu 1 696 300,00 eur. Bežné
výdavky boli organizácii poskytnuté v sume 1 696 300,00 eur, čo je 100,00 % z
upraveného rozpočtu. Z poskytnutého bežného transferu SIEA k 31. 12. 2018 vyčerpala
finančné prostriedky na výplatu miezd, príplatkov a odmien, poistného do zdravotných
poisťovní a sociálnej poisťovne a na nákup tovarov a služieb. V rámci výdavkov na tovary
a služby boli rozpočtové prostriedky vyčerpané na služby (propagácia, reklama, inzercia,
konkurzy a súťaže, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a podobne), ďalej na nájomné za
nájom budov a objektov, na nákup materiálu (interiérové vybavenie, výpočtová technika,
knihy, časopisy, noviny a podobne), na rutinnú a štandardnú údržbu, na energie, poštové
a telekomunikačné služby, na tuzemské a zahraničné pracovné cesty a na dopravné výdavky
súvisiace s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel.
Príspevková organizácia Múzeum obchodu Bratislava (MOB) mala na rok 2018
schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 150 000,00 eur. K 31. 12. 2018 bol rozpočet
bežných výdavkov navýšený o 44 000,00 eur na sumu 194 000,00 eur a v tejto sume bol
organizácii poskytnutý. Bežné výdavky MOB použilo na prevádzkovú činnosť (mzdy
a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní, všeobecné služby, propagácia, cestovné
a dopravné náklady a údržba) a na plnenie úloh uvedených v zmluve s touto príspevkovou
organizáciou (budovanie zbierkového fondu, kategorizácia a evidencia, kultúrno-spoločenská
činnosť, propagácia, výstavnícka činnosť a podobne).
07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
Ekonomická
klasifikácia
640 – bežné transfery

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
55 830,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
67 741,20

Čerpanie k
31.12.2018
60 544,22

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
89,37

Rozpočet bežných transferov podriadených rozpočtových organizácií bol na rok 2018
schválený v sume 55 830,00 eur. K 31. 12. 2018 bol rozpočte upravený na sumu 67 741,20
eur.
Bežné transfery boli vyčerpané v sume 60 544,22 eur, t. j. 89,37 % a boli použité
na vyplatenie odchodného (12 582,00 eur) a nemocenských dávok (27 312,69 eur). HBÚ
poskytol 3 394,18 eur ako vernostný príplatok baníkom a odmeny pri pridelení odznaku
ministra hospodárstva vo výške 1 440,00 eur. Puncový úrad SR zaplatil členský príspevok v
medzinárodnej organizácii The International Association of Assay Offices (IAAO) v sume
15 815,35 eur.
097 04 Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
649 – medzinárodnej
organizácii

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

1 200 000,00

800 053,52

Čerpanie k
31.12.2018
797 770,79

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,71

V zmysle uznesenia vlády SR č. 253/2006 zo dňa 22. marca 2006 je MH SR povinné
každoročne uhrádzať členské príspevky do medzinárodných organizácií vo svojej gescii.
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V rozpočte na rok 2018 boli schválené bežné výdavky v sume 1 200 000,00 eur na
úhradu pravidelných členských príspevkov do Svetovej obchodnej organizácie (WTO),
Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Úrad pre medzinárodné výstavníctvo
(BIE). Rozpočtovým opatrením MF SR boli výdavky upravené na sumu 800 053,52 eur.
Z rozpočtu bežných výdavkov boli v roku 2018 vykonané úhrady členských
príspevkov nasledovne:
- OPCW - Organizácia pre zákaz chemických zbraní v sume 105 643,00 eur,
- WTO - Svetová obchodná organizácia v sume 668 127,79 eur,
- BIE - Medzinárodný úrad pre výstavy v sume 24 000,00 eur.
Členské príspevky v roku 2018 boli uhradené v sume 797 770,79 eur, t. j. 99,71 % z
upraveného rozpočtu bežných výdavkov.
0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo
hospodárstva SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
640 – bežné
transfery

Zdroj

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

122 600,00

122 600,00

Čerpanie k
31.12.2018

122 600,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

V rámci uvedeného podprogramu poskytlo MH SR bežný transfer v celkovej sume
122 600,00 eur podriadeným príspevkovým organizáciám v nasledovných prvkoch:
 0EK 0J 01 Systém vnútornej správy - príspevkovým organizáciám boli poskytnuté výdavky
vo forme bežného transferu v sume 32 700,00 eur na nákup výpočtovej techniky, softvéru
a licencie a na rutinnú a štandardnú údržbu softvéru:
- MOB (8 000,00 eur),
- SIEA (15 000,00 eur),
- SARIO (9 700,00 eur).
 0EK 0J 02 Špecializované systémy - príspevkovej organizácii SARIO boli poskytnuté
prostriedky v sume 11 200,00 eur vo forme bežného transferu na rutinnú a štandardnú
údržbu softvéru, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení.
 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra - príspevkovým organizáciám boli poskytnuté
výdavky vo forme bežného transferu v sume 78 700,00 eur na nákup materiálu pre
výpočtovú a telekomunikačnú techniku a pre prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,
techniku a náradie:
- SIEA (58 700,00 eur),
- SARIO (20 000,00 eur).
Zo zdroja EÚ (3AA1) a zdrojov spolufinancovania (1AA2, 3AA2) boli v roku 2018
poskytnuté bežné transfery nasledovne:
0EA 02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

640 – bežné transfery

1AA2
3AA1

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
0,00
40

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
1 247 531,60
30 556 224,48

Čerpanie k
31.12.2018
1 247 531,60
30 556 224,48

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00

3AA2

0,00
0,00

SPOLU

8 622 545,96
40 426 302,04

8 622 545,96
40 426 302,04

100,00
100,00

Komentár o čerpaní výdavkov na uvedený podprogram tvorí samostatnú časť 1.3.3.
Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania.
Kategória 700 - Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 155 409 470,00 eur bol
rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 116 164 609,74 eur a v roku 2018 bol
vyčerpaný v sume 116 161 821,87 eur, t.j. na 99,99 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 700 – Kapitálové výdavky bolo vykázané podľa
zdrojov nasledovne:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

700 – kapitálové
výdavky

111
131G
131H
1AA1
1AA2
3AA1
3AA2

31 057 311,00
0,00
0,00
123 538 894,00
813 265,00
0,00
0,00
155 409 470,00

12 874 985,90
9 357 925,64
17 559 443,69
0,00
55 160,37
76 262 498,45
54 595,69
116 164 609,74

12 872 598,02
9 357 925,64
17 559 043,70
0,00
55 160,37
76 262 498,45
54 595,69
116 161 821,87

SPOLU

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,98
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
99,99

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie
700 - Kapitálové výdavky je uvedený v nasledovnej tabuľke:
v eurách
Ekonomická
klasifikácia
710 – obstarávanie
kapitálových aktív
720 – kapitálové transfery
SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpania
k uprav.
rozpočtu

417 000,00
154 992 470,00
155 409 470,00

13 211 038,18
102 953 571,56
116 164 609,74

13 208 250,31
102 953 571,56
116 161 821,87

99,97
100,00
99,99

Kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív
Rozpočet výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív bol rozpočtovými opatreniami
upravený na všetkých zdrojoch rozpočtu na sumu 13 211 038,18 eur a čerpanie rozpočtu bolo
v sume 13 208 250,31 eur, t. j. 99,97 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív bolo vykázané
v jednotlivých podprogramoch a prvkoch podľa zdrojov nasledovne:
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06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

710 – obstarávanie
kapitálových aktív
SPOLU

111
131H

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
264 326,55
693 574,30
957 900,85

Čerpanie k
31.12.2018
264 326,55
693 174,56
957 501,11

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
99,94
99,95

Limit rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 na tento medzirezortný
podprogram nebol schválený. V priebehu roka 2018 bol rozpočtovými opatreniami MF SR
upravený na sumu 957 900,85 eur.
Kapitálové výdavky hospodárskej mobilizácie v roku 2018 boli vyčerpané v sume
957 501,11 eur v súlade s uzatvorenými zmluvami na:
- nákup licencie pre diaľkové dohľadové centrum,
- spracovanie dokumentácie v súvislosti so zmenami v oblasti ochrany osobných
údajov vo vzťahu k Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
- technické zhodnotenie - rekonštrukciu a modernizáciu integrovaných bezpečnostných,
bezpečnostných systémov v objektoch osobitnej dôležitosti v pôsobnosti MH SR,
- nákup špeciálneho zariadenia pre pohotovostnú čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
- ďalší vývoj Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

710 – obstarávanie
kapitálových aktív

111
131G
131H

SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
78 662,18
21 360,00
11 513,00
111 535,18

Čerpanie k
31.12.2018
78 662,18
21 360,00
11 513,00
111 535,18

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00

Úrad MH SR obstaral z kapitálových výdavkov motorové vozidlá v celkovej sume
85 447,18 eur (zdroj 111 a 131H).
V sume 2 520,00 eur bola zrealizovaná úhrada za nákup frankovacieho stroja a v sume
2 208,00 eur bolo zakúpené príslušenstvo k fotoaparátu.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy MH SR bolo uhradené vypracovanie
architektonickej štúdie vo výške 21 360,00 eur.
07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

710 – obstarávanie
kapitálových aktív
SPOLU

111
131H

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
k 1.1.2018
k 31.12.2018
115 500,00
94 671,60
0,00 7 733 033,00
115 500,00 7 827 704,60

Čerpanie k
31.12.2018
92 284,91
7 733 032,75
7 825 317,66

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
97,47
99,99
99,96

Kapitálové výdavky na obstaranie kapitálových aktív boli na rok 2018 pre podriadené
rozpočtové organizácie schválené v sume 115 500,00 eur.
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Rozpočet kapitálových výdavkov k 31. 12. 2018 bol rozpočtovými opatreniami
upravený na sumu 7 827 704,60 eur.
Kapitálové výdavky boli v roku 2018 vyčerpané vo výške 7 825 317,66 eur, t. j.
99,96 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vyčerpala kapitálové výdavky v sume
7 810 690,73 eur, čo je 99,97 % z upraveného rozpočtu v sume 7 813 033,00 eur. Výdavky
boli použité na obstaranie nehnuteľnosti na Bajkalskej ulici v Bratislave (7 733 032,75 eur),
na nákup služobných motorových vozidiel pre inšpektoráty SOI a malotraktor na údržbu
pozemku (61 799,00 eur), na nákup interiérového vybavenia (4 980,00 eur), na nákup
špeciálnych strojov a prístrojov (9 043,00 eur) a na ostatné výdavky (1 835,98 eur).
Hlavný banský úrad (HBÚ) čerpal k 31. 12. 2018 kapitálové výdavky v sume
14 626,93 eur, čo je 99,69 % z upraveného rozpočtu v sume 14 671,60 eur. Výdavky boli
čerpané na investičnú akciu - rekonštrukcia strechy sídla HBÚ (200,00 eur), na rekonštrukciu
čelnej fasády sídla HBÚ (7 971,60 eur) a na kopírovacie zariadenie v sume 6 455,33 eur.
0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo
hospodárstva SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

710 – obstarávanie
kapitálových aktív

111
131G
131H

SPOLU

Schválený
Upravený
Čerpanie k
rozpočet
rozpočet
31.12.2018
k 1.1.2018
k 31.12.2018
201 500,00 1 088 834,37 1 088 833,18
0,00 1 106 563,20 1 106 563,20
0,00 1 980 000,00 1 980 000,00
201 500,00 4 175 397,57 4 175 396,38

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,99
100,00
100,00
99,99

V rámci uvedeného podprogramu kapitola MH SR vyčerpala výdavky na obstarávanie
kapitálových aktív v sume 4 175 396,38 eur v nasledovných prvkoch:
 0EK 0J 01 Systém vnútornej správy - úrad ministerstva uhradil výdavky v sume
58 560,00 eur za zhotovenie, dodanie a nastavenie nového informačného systému
JASTRAB pre riadenie spracovania úloh a procesov vyplývajúcich z uznesení vlády SR
a Slovenská obchodná inšpekcia čerpala výdavky v sume 17 998,81 eur na nový server
v súvislosti s novonadobudnutou budovou,
 0EK 0J 02 Špecializované systémy - úrad ministerstva vyčerpal finančné prostriedky v
sume 3 663 837,65 eur, ktoré boli určené a použité na vybudovanie informačného systému
na obchodovanie s citlivými tovarmi, na rozšírenie pilotného projektu informačného
systému krízového riadenia,
 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra - úrad ministerstva vyčerpal finančné prostriedky v
sume 13 766,40 eur, ktoré boli použité na nákup IT skríň a dokončovacích jednotiek
(modulov) k multifunkčným tlačiarňam,
 0EK 0J 04 ES MH SR Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov – úrad ministerstva
uhral výdavky na realizáciu za zmenové požiadavky - eForm Viewer a update podateľne overenie podpisu v súlade s eIDAS v sume 421 233,52 eur.
Zo zdroja EÚ (3AA1) a zdroja spolufinancovania (3AA2) boli v roku 2018 čerpané výdavky
na obstarávanie kapitálových aktív v medzirezortnom podprograme 0EA 02 05 Technická
pomoc – prioritná os 5.
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v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

710 – obstarávanie
kapitálových aktív
SPOLU

3AA1
3AA2

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
114 948,96
23 551,02
138 499,98

Čerpanie k
31.12.2018
114 948,96
23 551,02
138 499,98

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

Rozpočtové prostriedky v celkovej sume 138 499,98 eur boli v roku 2018 čerpané na
nákup osobných motorových vozidiel.
Komentár o čerpaní výdavkov na uvedený medzirezortný podprogram tvorí
samostatnú časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov
a spolufinancovania.
Kategória 720 – Kapitálové transfery
Rozpočet kapitálových transferov schválený v sume 154 992 470,00 eur bol
rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 102 953 571,56 eur a rozpočet bol
vyčerpaný v sume 102 953 571,56 eur, čo je plnenie na 100,00 % z upraveného rozpočtu k
31. 12. 2018.
Čerpanie výdavkov v kategórii 720 – Kapitálové transfery bolo vykázané
v jednotlivých podprogramoch a prvkoch nasledovne:
07K 01 19 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové transfery

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie k
31.12.2018

6 551 950,00

8 365 783,00

8 365 783,00

%
čerpania k
uprav.
rozpočtu
100,00

V zmysle zákona č. 391/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z.
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
prevádzkovatelia distribučných sústav a prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinní odvádzať
odvod (finančné prostriedky) z množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny
do štátneho rozpočtu, t. j. na príjmový rozpočtový účet kapitoly MH SR. Predmetný odvod je
súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny. Súčasne vyplýva pre MH
SR povinnosť previesť zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky (odvod) na účet Národného
jadrového fondu.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na uvedený prvok na rok 2018 bol vo
výške 6 551 950,00 eur.
Rozpočet kapitálových výdavkov na uvedenom prvku bol rozpočtovým opatrením MF
SR k 31. 12. 2018 upravený na sumu 8 365 783,00 eur.
K 31. 12. 2018 boli na účet NJF prevedené kapitálové výdavky v sume
8 365 783,00 eur, t. j. čerpanie na 100 % z upraveného rozpočtu.
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07K 04 02 Administrácia SARIO
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové transfery

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
54 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
54 000,00

v eurách
% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Na rok 2018 neboli na uvedený prvok schválené kapitálové výdavky. Rozpočtovým
opatrením MF SR bol rozpočet výdavkov kapitálového transferu upravený na sumu
54 000,00 eur.
Kapitálový transfer k 31. 12. 2018 bol organizácii poskytnutý v plnej výške.
Organizácia použila prostriedky na nákup osobných automobilov a elektromobilu.
07K 04 03 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové
transfery

111
131G
131H

SPOLU

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
19 038 361,00
0,00
0,00
19 038 361,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
0,00
8 230 002,44
4 662 612,39
12 892 614,83

Čerpanie k
31.12.2018
0,00
8 230 002,44
4 662 612,39
12 892 614,83

v eurách
% čerpania k
uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

Na rok 2018 boli na uvedený prvok rozpočtu schválené kapitálové výdavky v sume
19 038 361,00 eur. Výdavky na investičné stimuly boli v priebehu roka 2018 upravené
rozpočtovými opatreniami MF SR nasledovne:
- navýšenie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2016 (zdroj
131G) v sume 8 230 002,44 eur,
- navýšenie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2017 (zdroj
131H) v sume 4 662 612,39 eur.
Celkovo bol rozpočet kapitálových výdavkov na investičné stimuly k 31. 12. 2018
upravený na sumu 12 892 614,83 eur, t. j. znížený o 6 145 746,17 eur.
K 31. 12. 2018 boli rozpočtové prostriedky na investičné stimuly čerpané v sume
12 892 614,83 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.
V roku 2018 boli prostriedky poskytnuté spoločnostiam:
-

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o. v sume 159 033,13 eur,
TREVES Slovakia, s. r. o. v sume 74 663,00 eur,
Gestamp Nitra, s. r. o. v sume 1 894 021,18 eur,
SPINEA, s. r. o. v sume 607 160,83 eur,
Oerlikon Balzers Coating Slovakia, s. r. o. v sume 800 000,00 eur,
VERSACO, s. r. o. v sume 394 560,00 eur,
D&J Design, s. r. o. v sume 371 686,80 eur,
Fafrák & Fafrák, v.o.s. v sume 48 990,00 eur,
BSH Drives & Pumps, s. r. o. v sume 8 000,00 eur,
Honeywell Turbo, s. r. o. v sume 1 740 000,00 eur,
Kuenz - Sk, s. r. o. v sume 350 008,00 eur,
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s. v sume 391 081,20 eur,
JASPLASTIK-SK, spol. s. r. o. v sume 500 000,00 eur,
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-

Brose Prievidza, spol. s. r. o. v sume 4 975 988,93 eur,
VAW, spol. s. r. o. v sume 301 959,76 eur,
Adient Slovakia, s. r. o. v sume 275 462,00 eur.

Uvedené prostriedky boli použité na vyplatenie investičnej pomoci vo forme dotácie
na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, ktorú prijímateľom
investičnej pomoci schválila vláda SR. Pomerná časť dotácie sa vypláca na základe
skontrolovaných investičných správ, ktoré mali prijímatelia investičnej pomoci povinnosť
predkladať do konca apríla 2018. Okrem predloženia investičných správ majú prijímatelia
investičnej pomoci povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora
a dodržiavať ostatné podmienky zákona o investičnej pomoci a súvisiacich predpisov.
07K 08 00 Podpora regionálneho rozvoja
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové
transfery
SPOLU

111
131H

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
2 878 708,20
2 278 711,00
5 157 419,20

Čerpanie k
31.12.2018
2 878 708,20
2 278 711,00
5 157 419,20

v eurách
% čerpania k
uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

Do programovej štruktúry MH SR bol na rok 2018 zaradený nový prvok Podpora
regionálneho rozvoja, na ktorý bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume
5 000 000,00 eur. Výdavky na tento prvok boli v priebehu roka 2018 upravené rozpočtovými
opatreniami MF SR nasledovne:
- navýšenie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2017 (zdroj
131H) v sume 2 278 711,00 eur,
- zníženie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2018 (zdroj 111) v
sume 2 878 708,20 eur,
Celkovo bol rozpočet kapitálových výdavkov k 31. 12. 2018 upravený na sumu
5 157 419,20 eur, t. j. navýšený o 157 419,20 eur.
K 31. 12. 2018 boli rozpočtové prostriedky na podporu regionálneho rozvoja čerpané
v sume 5 157 419,20 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu. MH SR poskytlo dotácie na
podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb mestu Hnúšťa v sume 1 022 817,50 eur, mestu
Kežmarok v sume 2 278 711,00 eur, obci Kostolné Kračany v sume 1 422 032,28 eur a obci
Vígľaš v sume 433 858,42 eur.
07K 0D 05 Podpora energetickej efektívnosti
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové transfery

131H

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
200 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
200 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

Rozpočet výdavkov na uvedený prvok nebol na rok 2018 schválený. Rozpočtovými
opatreniami MF SR bol rozpočet kapitálových výdavkov k 31. 12. 2018 upravený na sumu
200 000,00 eur.
V roku 2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
podľa Schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie
tepla v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis DM-15/2018). Na uvedenú podporu
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bol poskytnutý kapitálový transfer jednému prijímateľovi pomoci – SLOVNAFT, a. s. vo
výške 200 000,00 eur.
Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla
prostredníctvom podpory realizácie opatrení zameraných na výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu rozvodov tepla.
07L 04 Podpora programov rezortu MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové transfery

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
25 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
25 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
25 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2018 poskytnuté prostriedky
príspevkovej organizácii Múzeum obchodu Bratislava (MOB) v sume 10 000,00 eur, čo
predstavuje čerpanie vo výške 100,00 % zo schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov.
Kapitálové výdavky MOB použilo na nákup zbierkových predmetov.
Príspevková organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mala na
rok 2018 schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 15 000,00 eur. K 31. 12. 2018
bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v sume 15 000,00 eur, čo je 100,00 % zo
schváleného rozpočtu na rok 2018.
0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo
hospodárstva SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

720 – kapitálové transfery

111

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
25 000,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
25 000,00

Čerpanie k
31.12.2018
25 000,00

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00

V rámci uvedeného podprogramu poskytlo MH SR kapitálový transfer v celkovej
sume 25 000,00 eur podriadeným príspevkovým organizáciám v nasledovných prvkoch:
 0EK 0J 01 Systém vnútornej správy - príspevkovej organizácii SARIO boli poskytnuté
výdavky vo forme kapitálového transferu v sume 2 500,00 eur.
 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra - príspevkovým organizáciám boli poskytnuté
výdavky vo forme kapitálového transferu v sume 22 500,00 eur:
- SIEA (15 000,00 eur),
- SARIO (7 500,00 eur).
Zo zdrojov EÚ (1AA1, 3AA1) a zdrojov spolufinancovania (1AA2, 3AA2) boli v roku 2018
poskytnuté kapitálové transfery v celkovej sume 76 233 754,53 eur na plnenie jednotlivých
opatrení Operačného programu Výskum a inovácie – časť MH SR.
0EA 02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR
v eurách
Ekonomická
klasifikácia

Zdroj

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

720 – kapitálové
transfery

1AA1
1AA2

123 538 894,00
813 265,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
0,00
55 160,37
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Čerpanie k
31.12.2018

0,00
55 160,37

%
čerpania k
uprav.
rozpočtu
100,00

3AA1
3AA2
SPOLU

0,00
0,00
124 352 159,00

76 147 549,49
31 044,67
76 233 754,53

76 147 549,49
31 044,67
76 233 754,53

100,00
100,00
100,00

Komentár o čerpaní kapitálových transferov na jednotlivé opatrenia tvorí samostatnú
časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania.
Podrobnejší prehľad o čerpaní bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH SR
v roku 2018 podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke:
Ukazovateľ

a
b
610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV
611 Tarifný plat, osobný plat, ...
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VŠZP
623 Poistné do ostatných ZP
625 Poistné do SP
627 Príspevok do DDP
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a
neziskovým práv. osobám
644 Transfery nefinanč. subjektom a PO
649 Transfery do zahraničia
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných
aktív
712 Nákup budov, objektov
713 Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky alebo náradia

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018
1

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
2

Skutočnosť
k 31.12.2018

v eurách
Plnenie
(v %)

3

4

11 501 033,00 15 129 890,61 15 129 191,75
7 950 899,00
9 362 441,45
9 362 157,18
3 102 158,00
3 772 573,88
3 772 570,00
31 230,00
58 727,25
58 727,25
212 000,00
1 743 174,47
1 742 770,99
62 000,00
58 800,00
58 800,00
142 746,00
134 173,56
134 166,33
4 137 243,00
5 583 387,84
5 581 255,04
818 076,00
1 127 390,35
1 127 486,06
341 116,00
427 102,03
426 182,59
2 796 851,00
3 811 790,95
3 810 536,88
181 200,00
217 104,51
217 049,51
13 846 429,00 11 762 532,16 11 540 271,75
825 455,00
472 466,80
460 707,92
816 481,00
909 654,75
899 843,29
757 256,00
711 785,28
696 418,00
296 605,00
340 235,30
320 706,64
1 774 790,00
1 653 359,47
1 648 185,84
832 560,00
758 180,59
753 253,98
8 543 282,00
6 916 849,97
6 761 156,08
71 155 714,00 132 227 948,54 132 207 265,60
62 978 760,00 72 505 335,05 72 505 335,05

99,99
99,99
99,99
100,00
99,97
100,00
99,99
99,96
100,01
99,78
99,96
99,97
98,11
97,51
98,92
97,84
94,26
99,68
99,35
97,74
99,98
100,00

4 879 330,00
1 914 820,00
1 382 804,00
417 000,00

27 653 537,97
31 112 638,14
956 437,38
13 211 038,18

27 642 553,83
31 106 360,39
953 016,33
13 208 250,31

99,96
99,97
99,64
99,97

50 000,00
0,00

4 271 728,69
5 059 463,30

4 271 679,19
5 059 463,05

99,99
99,99

68 000,00

2 658 332,85

2 657 440,42

99,96
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714 Nákup dopravných prostriedkov
717 Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia
718 Rekonštrukcia a modernizácia
strojov a zariadení
720 Kapitálové transfery
721 Transfery v rámci verejnej správy
723 Transfery nefinanč. subjektom a PO
Výdavky MH SR spolu
z toho: 600 bežné výdavky
700 kapitálové výdavky

36 000,00

287 547,16

285 746,16

99,37

163 000,00

512 732,66

512 687,97

99,99

100 000,00
154 992 470,00
11 601 950,00
143 390 520,00
256 049 889,00
100 640 419,00
155 409 470,00

421 233,52
102 953 571,56
13 786 190,17
89 167 381,39
280 868 368,89
164 703 759,15
116 164 609,74

421 233,52
102 953 571,56
13 786 190,17
89 167 381,39
280 619 806,01
164 457 984,14
116 161 821,87

100,00
100,00
100,00
100,00
99,91
99,85
99,99

Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2018
Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku
2018 boli čerpané v sume 1 658 757,45 eur.
Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine
(419 171,18 eur), na zahraničné pracovné cesty (311 373,44 eur) a na členské poplatky
medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom (928 212,83 eur).
Výstavy a veľtrhy boli v roku 2018 realizované prostredníctvom príspevkovej
organizácie SARIO.
Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov MH SR sa v roku 2018 vyčerpalo
311 373,44 eur, pričom zo zdrojov štátneho rozpočtu sa vyčerpalo 310 899,69 eur a 473,75
eur sa vyčerpalo zo zdrojov EÚ a spolufinancovania.
Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli čerpané na úrade MH SR v sume
294 342,91 eur a v podriadených rozpočtových organizáciách MH SR v sume 17 030,53 eur.
Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu ministerstva sa v roku 2018
vyčerpalo 294 342,91 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov,
náhradu za ubytovanie, stravné, vreckové (len minister), náhradu potrebných vedľajších
výdavkov a poistné pri zahraničných pracovných cestách. Osobitne boli rozpočtované
prostriedky na zahraničné pracovné cesty v rámci výstavy EXPO Astana, ktoré boli čerpané
v sume 1 920,58 eur a tiež na EXPO Dubaj v sume 11 234,21 eur.
V roku 2018 bolo na úrade MH SR zrealizovaných 674 zahraničných pracovných
ciest, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci úradu MH SR.
Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov
a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty,
Medzinárodnej energetickej agentúry, Európskej chemickej agentúry, WTO, OECD, OPCW
a ďalších európskych orgánov a organizácií.
Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Belgicka, Rakúska, Poľska, Fínska,
Maďarska, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Francúzska, Českej republiky, Mexika,
Talianska, Spojených arabských emirátov, Luxemburska, Izraela, Bulharska, Južnej Kórei,
Island, Číny, Estónska, Rumunska, Švédska, Nórska, Taiwanu a Španielska, Macedónska,
Azerbajdžanu, Kazachstanu, Írska, Holandska, Ruska, Portugalska, Dánska a Slovinska.
Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych
štruktúrach, začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a podpis
bilaterálnych medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti
podnikania, energetiky, hospodárskej stratégie.
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V podriadených rozpočtových organizáciách bolo v roku 2018 uskutočnených 59
zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 65 zamestnancov. Výdavky na
zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 17 030,53 eur.
Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované v Belgicku, Holandsku, Fínsku,
Bulharsku, Malte, Českej republike, Nemecku, Švajčiarsku, Rumunsku, Poľsku, Portugalsku,
Taliansku, Rakúsku, Francúzsku, Grécku a Škótsku.
Puncový úrad vyčerpal na zahraničnú pracovnú cestu pre 3 zamestnancov výdavky
v sume 613,09 eur. Výdavky boli čerpané na zasadnutie V4 v Českej republike.
Hlavný banský úrad v roku 2018 uskutočnil 3 zahraničné pracovné cesty. Čerpanie
k 31. 12. 2018 bolo vo výške 1 659,12 eur. Tieto cesty boli zrealizované siedmimi
zamestnancami HBÚ v Rakúsku v súvislosti s príležitosťou osláv sviatku sv. Barbory
a stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ a tiež v Českej republike v súvislosti
100. výročia vzniku Československa.
Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest zrealizovaných zamestnancami
Slovenskej obchodnej inšpekcie bolo získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa
v rámci členských krajín EÚ, prezentácia činnosti SOI ako orgánu štátnej kontroly
vnútorného trhu a účasť zamestnancov SOI na rokovaniach pracovných skupín v rôznych
oblastiach ochrany spotrebiteľa. Účasti na zahraničných pracovných cestách boli prevažne
v štáte Belgicko. Celkové čerpanie výdavkov k 31. 12. 2018 bolo vo výške 14 758,32 eur.
Príspevkové organizácie použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky
v celkovej výške 167 313,60 eur (z toho SARIO 92 780,34 eur, SIEA 67 688,49 eur, MOB
6 844,77 eur). Zahraničné pracovné cesty boli hradené z prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov príspevkových organizácií a tiež z finančných
prostriedkov poskytnutých z Európskej komisie. Príspevkové organizácie uskutočnili spolu
237 zahraničných pracovných ciest (z toho na SARIO pripadá 118 ciest, na SIEA 108 ciest
a na MOB 11 ciest).
Prostriedky sa v príspevkovej organizácii SARIO použili na zahraničné pracovné cesty
súvisiace s prezentovaním Slovenska ako krajiny s atraktívnym podnikateľským prostredím,
formou účasti na medzivládnych rokovaniach, na veľtrhoch a konferenciách, ktoré poskytujú
možnosti na neformálne aj priame bilaterálne rokovania s potenciálnymi investormi so
záujmom o Slovenskú republiku.
Pracovné cesty predstavovali: výjazd priamo za potenciálnym investorom z dôvodu
prerokovania jeho investičného zámeru; aktívnu účasť zahŕňajúcu všeobecnú prezentáciu
Business Friendly Slovakia alebo prezentácie so zameraním na špecifický sektor, napríklad
R&D, letecký priemysel či elektrotechnický priemysel; samostatný investičný seminár
zameraný výhradne na prezentáciu Slovenskej republiky (Spojené kráľovstvo, Írsko,
Francúzsko). Partnermi pri organizácii zahraničných pracovných ciest a investičných
seminárov boli najmä veľvyslanectvá SR v zahraničí, honorárni konzuli SR v zahraničí, ako i
obchodné komory na Slovensku a v zahraničí. Zástupcovia agentúry SARIO sa navyše
zúčastňovali aj zahraničných ciest organizovaných Ministerstvom hospodárstva SR,
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Kanceláriou Prezidenta SR.
Zahraničné pracovné cesty v príspevkovej organizácii SIEA boli zamerané na účasti na
aktivitách súvisiacich so zahraničnými projektmi a účasti na seminároch, konferenciách a
medzinárodných zasadnutiach. Na zahraničných pracovných cestách išlo o realizáciu stretnutí
zástupcov krajín na medzinárodnej úrovni s cieľom zefektívnenia, prípadne prehĺbenia
spolupráce v rámci medzinárodných projektov a tiež aj účasť na medzinárodných
konferenciách a fórach, kde sa prezentovali politiky SR a zapojenie sa SIEA do týchto politík.
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Hlavným prínosom bolo zviditeľňovanie SIEA a následne záujem zo strany zahraničných
subjektov o participáciu SIEA v medzinárodných projektoch. Najviac ciest bolo
zrealizovaných do Českej republiky, Rakúska, Belgicka, Izraela, Nemecka, Poľska,
Maďarska, Luxemburgu a Srbska.
Hlavnými prínosmi, ktoré vyplynuli z účasti zamestnancov SIEA na zahraničných
pracovných cestách boli:
 výmena skúseností v oblasti energetickej efektívnosti budov a zvyšovania kvalifikácie
pracovníkov na stavbách s cieľom zabezpečiť predpoklady výstavby energeticky
hospodárnych budov a NZEB;
 príprava technických noriem pre oblasť energetickej efektívnosti v priemysle, pre
oblasť energetickej hospodárnosti budov a výpočty energetických úspor jednotlivých
opatrení pre potreby národných politík v súvislosti aj s potrebou transpozície a
implementácie nových prepracovaných smerníc EÚ;
 pripomienkovanie a informovanie o príprave legislatívnych zmien v európskych
smerniciach EED a EPBD;
 účasť na rokovaniach riadiaceho výboru Európskej komisie pre oblasť energetickej
hospodárnosti budov (EPB Committee) v súvislosti s transponovaním novej smernice
o energetickej hospodárnosti budov EU 2018/844) vrátane interpretačných
dokumentov pre efektívnu notifikáciu prijatých legislatívnych predpisov v SR;
 strategická príprava technických noriem pre oblasť energetickej efektívnosti v oblasti
energetiky, priemyslu a zavádzania systémov energetického manažérstva do praxe v
súlade s novou technickou normou ISO 50000-1: 2018;
 výmena skúseností pri implementácii smernice o energetickej efektívnosti a podpora
zosúladenia jej implementácie v členských a asociovaných štátoch EÚ pri prijatí
delegácií zo Srbska, Ukrajiny a v rámci bilaterálnej spolupráce s Macedónskom;
 výmena skúseností pri implementácií smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a
podpora zosúladenia jej implementácie v členských štátoch EÚ;
 výmena skúseností pri implementácii prepracovanej smernice o energetickej
hospodárnosti budov (2010/31/EÚ + EU 2018/844) v členských štátoch EÚ;
 TAFTIE – aktívna participácia na práci siete inovačných agentúr je prínosom pre
aktivity agentúry v oblasti podpory inovácií, dochádza k rozšíreniu znalostí o
možnostiach ako zvýšiť úspešnosť inovačných projektov a podpore všetkých foriem
inovácií s cieľom dosiahnuť maximálne benefity z inovačného procesu;
 výmena skúseností v oblasti využívania finančných a iných nástrojov pre dosahovanie
cieľov úspor energie v EÚ – sieť implementačných a energetických agentúr EMA,
zriadená Európskou komisiou;
 výmena skúseností pri implementácií politík v oblasti inovácií so zameraním na
automobilový priemysel a robotiku v rámci medzinárodného programu Knoledge
Sharing Program s výstupom vo forme publikácie. Program je organizovaný
Kórejským inštitútom pre rozvoj (KDI) a participujú na ňom technologické agentúry a
príslušné orgány štátnej správy z krajín V4;
 aktívna účasť na Astana Economic Forum v Astane s príspevkom na tému úloha štátu
pri podpore inovácií – prednášajúci Ing. Artur Bobovnický, CSc.;
 účasť na zasadnutí výboru NDAP „Committee for the Nuclear Decommissioning
Assistance Programme“ v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice, na ktorom
sa prejednával ročný pracovný plán (Annual Work Programme), ktorého súčasťou sú
aj projekty, ktoré budú implementované prostredníctvom SIEA;
 účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru (Monitoring Committee), na ktorom sa na
polročnej báze prerokováva pokrok dosiahnutý v rámci Programu Bohunice. Účasť na
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zasadnutí vyplýva z povinností uvedených v Dohode o delegovaní uzatvorenej medzi
SIEA a EK a pod.
V rámci príspevkovej organizácii MOB zahraničné pracovné cesty do Českej
republiky boli vykonané za účelom akvizície zbierkových predmetov, prípravy a prezentácie
výstav a so zameraním na rokovania o ďalšej možnej spolupráce s múzeami v zahraničí.
Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách v roku 2018
Agendu výstav od roku 2016 zabezpečuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) z prostriedkov štrukturálnych fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Agentúra SARIO v roku 2018 zabezpečovala dve výstavy v zahraničí, ktoré boli
financované zo zdrojov štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytovaní finančných
prostriedkov na rok 2018 medzi MH SR a SARIO a dodatkov.
Išlo o výstavy:
1. MSV Brno 2018
2. FIHAV 2018 Kuba
1. V dňoch 1. - 5. októbra 2018 sa uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh
v Brne. Tento strojársky veľtrh je jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v
strednej Európe. Zastúpenie na ňom mali všetky kľúčové oblasti strojárskeho a
elektrotechnického priemyslu.
Výdavky boli vyčerpané za prenájom plochy stánku, na úhradu registračných poplatkov
pre spoluvystavovateľov, na zápis do katalógu výstaviska, na dizajn stánku, na technickú
realizáciu, na výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských
spoločností, na úhradu DPH k príslušným zahraničným faktúram, na bankové poplatky za
prevod a na poistenie zamestnancov SARIO. Výdavky ďalej súviseli s organizáciou
sprievodných podujatí, s organizáciou prezentácie ikonických modelov československých výrobkov v rámci výstavy 100RIES, so spoluorganizáciou kooperačného
podujatia Kontakt – Kontrakt a taktiež spoluorganizáciou gala večera a jeho recepcie.
SARIO ďalej financovalo výdavky ako sú telefóny a nákup pohonných hmôt na služobné
cesty súvisiace s veľtrhom v Brne.
2.

V dňoch 29. októbra - 2. novembra 2018 sa uskutočnil 36. Medzinárodný havanský
veľtrh FIHAV 2018 v Havane na Kube. Organizátormi tohto veľtrhu bola agentúra
SARIO a Zastupiteľský úrad SR v Havane.
Výdavky boli vyčerpané na prenájom plochy a mobiliáru na Kube, na registračné
poplatky pre spoluvystavovateľov, na technickú realizáciu stánku, na zápis do katalógu
vystavovateľov, na úhradu DPH k príslušným zahraničným faktúram, na bankové
poplatky za prevod, na vystúpenie slovenského hudobného telesa, na cestovné náhrady,
na letenky a ubytovanie, na dopravu na Kube, na poistenie zamestnancov SARIO pri
zahraničných pracovných cestách.
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2018 realizovaný
v šiestich oddieloch.
Prehľad čerpania výdavkov MH SR podľa funkčnej klasifikácie je v nasledovnom
prehľade:
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v eurách
Oddiel
01 – Všeobecné verejné
služby
02 – Obrana
04 – Ekonomická oblasť
05 – Ochrana životného
prostredia
08 – Rekreácia, kultúra
a náboženstvo
09 – Vzdelávanie
MH SR spolu

Schválený
rozpočet
k 1.1.2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Čerpanie
k 31.12.2018

% plnenia
k uprav.
rozpočtu

2 179 855,00
1 204 300,00
187 152 924,00

1 432 539,56
3 062 200,85
210 173 159,02

1 427 300,71
3 054 143,46
209 946 372,29

99,63
99,73
99,89

65 232 710,00

65 884 755,19

65 884 755,19

100,00

199 500,00
80 600,00
256 049 889,00

239 500,00
76 214,27
280 868 368,89

236 156,00
71 078,36
280 619 806,01

98,60
93,26
99,91

Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali výdavky oddielu 01 – Všeobecné verejné
služby sumou 1 427 300,71 eur, oddielu 02 - Obrana sumou 3 054 143,46 eur, oddielu
04 – Ekonomická oblasť sumou 209 946 372,29 eur, oddielu 05 – Ochrana životného
prostredia sumou 65 884 755,19 eur, oddielu 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou
236 156,00 eur a oddielu 09 – Vzdelávanie sumou 71 078,36 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR realizovalo úhrady
v podprograme 07L 04 Podpora programov rezortu MH SR. V uvedenom podprograme boli
zrealizované poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je Slovenská republika členom,
financovali sa mzdové výdavky a k nim prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na
tovary a služby súvisiace s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine a
výdavky súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov MH SR. Výdavky boli
čerpané v celkovej sume 1 427 300,71 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 02 - Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu bežných
a kapitálových výdavkov v medzirezortných podprogramoch 06H 01 Hospodárska
mobilizácia MH SR v celkovej sume 3 051 850,77 eur a 0AS 03 MH SR – Ochrana kritickej
infraštruktúry v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany v celkovej sume 2 292,69
eur. V oblasti obrany boli výdavky čerpané v celkovej sume 3 054 143,46 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 04 – Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie čerpanie
výdavkov v roku 2018 a to v sume 209 946 372,29 eur. V rámci uvedeného oddielu MH SR
zabezpečovalo financovanie výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do
nasledovných oblastí:
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, kde boli financované činnosti
MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného plánu znižovania
administratívneho bremena v SR (30 888,00 eur), poskytnutím príspevku pre
domácnosti za spotrebovaný plyn (388,90 eur), na podporu regionálneho rozvoja
(5 157 419,20 eur), na podporu rozvoja strategických investícií (12 892 614,83 eur),
na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
(80 000,00 eur), na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu
práv spotrebiteľa (163 809,80 eur), na chod úradu ministerstva (28 604 778,55 eur)
a Európskeho spotrebiteľského centra (11 554,17 eur). Zároveň tu boli čerpané
rozpočtové prostriedky podriadených rozpočtových organizácií Puncový úrad SR
a Slovenská obchodná inšpekcia (14 815 017,41 eur) a boli poskytnuté transfery na
činnosť príspevkovej organizácie SARIO (3 888 268,00 eur). V uvedenom oddiele
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boli financované výdavky na Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu - MH SR (4 266 606,85 eur). Výdavky na Elektronizáciu služieb MH SR boli
vyčerpané v sume 1 759 053,64 eur.
Zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v sume 59 064 549,58 eur sa v roku 2018
realizovali výdavky, ktoré boli smerované do jednotlivých opatrení Operačného
programu Výskum a inovácie - časť MH SR s cieľom zabezpečiť rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a posilniť
konkurencieschopnosť a rast MSP.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 130 734 948,93 eur.
04.3

Palivá a energia, kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu útlmu rudného
a uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských diel, na podporu tradícií
a histórií banských činností v sume 7 245 171,86 eur. V rámci uvedenej funkčnej
klasifikácie MH SR poskytlo bežný a kapitálový transfer príspevkovej organizácii
SIEA (1 711 300,00 eur) a taktiež sa čerpali výdavky na podporu energetickej
efektívnosti (200 000,00 eur) a na Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu - MH SR v sume 88 700,00 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 9 245 171,86 eur.

04.4

Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané výdavky na činnosti Hlavného banského
úradu v sume 1 591 000,31 eur. Výdavky na podpornú infraštruktúru boli vyčerpané
v sume 57 763,99 eur. Zo zdrojov EÚ boli na podporu výskumu, vývoja a inovácií
vyčerpané výdavky v sume 143 299,75 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 1 792 064,05 eur.

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na implementáciu
opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR v sume
206 123,08 eur a na podporu inovačných projektov v rezorte MH SR v sume
286 022,25 eur. Zo zdrojov EÚ boli na podporu výskumu, vývoja a inovácií vyčerpané
výdavky v sume 63 103 338,62 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 63 595 483,95 eur.
04.9

Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, v rámci ktorej boli čerpané výdavky na
monitoring a výskum malého a stredného podnikania (300 000,00 eur), poskytol sa
bežný transfer pre Slovak Business Agency (2 250 000,00 eur), poskytli sa prostriedky
na podporu úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu (788 600,00 eur),
na podporu startupov (1 170 000,00 eur) a podporu internetovej ekonomiky (45 300,00
eur). Zároveň tu boli čerpané prostriedky EÚ vo forme úhrad za povinné príspevky do
technických sekretariátov EÚ (Interreg Europe 2014-2020, INTERACT III 20142020) v celkovej sume 24 803,50 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 4 578 703,50 eur.

V rámci funkčnej klasifikácie 05 – Ochrana životného prostredia boli rozpočtové prostriedky
čerpané v sume 65 884 755,19 eur.
Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 57 155 431,42 eur
a kapitálový transfer v sume 8 365 783,00 eur. Rozpočtové prostriedky na prefinancovanie
zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov boli poskytnuté v sume
363 540,77 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo v oblasti kultúrnych
služieb a v oblasti vysielacích a vydavateľských služieb bol poskytnutý bežný a kapitálový
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transfer podriadenej príspevkovej organizácii Múzeum obchodu v sume 212 000,00 eur
a taktiež boli čerpané výdavky súvisiace s platbami za spravodajský servis a monitoring médií
v sume 24 156,00 eur. V uvedenej funkčnej klasifikácii boli výdavky čerpané v celkovej sume
236 156,00 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 09 – Vzdelávanie boli financované výdavky na vzdelávanie
zamestnancov úradu ministerstva v sume 66 356,30 eur a taktiež sa uhrádzali bežné výdavky
súvisiace s prevádzkou doškoľovacieho zariadenia MH SR v Patinciach v sume 2 623,06 eur.
V roku 2018 MH SR uhradilo ročné členské príspevky organizáciám Slovenský inštitút a
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) v celkovej sume 2 099,00
eur. Celkovo boli vyčerpané výdavky v sume 71 078,36 eur.
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania
Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie
zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
MH SR zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu realizoval projekty
v rámci týchto programov:
- Operačný program Výskum a inovácie,
- Program spolupráce Interreg Europe,
- Program spolupráce INTERACT III.
MH SR zo zdrojov EÚ (zdroje 1AA1, 3AA1) a spolufinancovania zo ŠR (zdroje 1AA2,
3AA2, 1AJ2) k 31. 12. 2018 vyčerpalo 122 335 991,45 eur, čo predstavuje 100,00 %
z upraveného rozpočtu na rok 2018.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:
Operačný program Výskum a inovácie
0EA 02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR
Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný programový
dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie
stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu
zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného
piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti. OP VaI nadväzuje na OP KaHR z predchádzajúceho programového obdobia.
Na uvedený operačný program boli rozpočtovým opatrením MF SR navýšené
rozpočtové prostriedky na sumu 122 311 187,95 eur.
V rámci OP VaI bolo vykázané čerpanie k 31. 12. 2018 nasledovne:
0EA 02 01 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2
Hlavným cieľom špecifického cieľa 1.2.2 je rozšírenie výskumnej a inovačnej
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infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu a podpora investovania
podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania
do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických
inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu.
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 614 014,00 eur bol rozpočtovým opatrením
MF SR upravený na sumu 68 852 759,04 eur.
V rámci uvedeného špecifického cieľa 1.2.2 boli čerpané prostriedky v sume
68 852 759,04 eur.
0EA 02 02 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2
Aktivity špecifického cieľa 2.2.2 sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových,
inovačných a podnikateľských kapacít v priemysle a službách v Bratislave, konsolidáciu a
integráciu podporených výskumno-vývojových kapacít vo výskumných inštitúciách (štátnych,
verejných, neziskových) a priemysle v programovom období 2007 - 2013 so zohľadnením
kľúčového významu Bratislavského samosprávneho kraja pre ďalší rozvoj týchto kapacít
najmä vo vzťahu k susedným krajinám, ako aj na podporu spolupráce akademického sektora a
podnikateľskej sféry a podporu účasti výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch
medzinárodných projektov.
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 1 412 567,00 eur bol rozpočtovým opatrením
MF SR upravený na sumu 8 013 303,92 eur.
V rámci uvedeného špecifického cieľa 2.2.2 boli čerpané prostriedky v sume
8 013 303,92 eur.
0EA 02 03 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3
Hlavným účelom prioritnej osi 3 je podpora zameraná na zvýšenie miery participácie
znevýhodnených sociálnych skupín (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo
nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným
postihnutím) na podnikaní. V nadväznosti na Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku
2020, schválenú vládou SR v roku 2012, bude osobitná pozornosť zameraná aj na podporu
podnikania Rómov. Prostredníctvom aktivít tejto prioritnej osi sa bude v menej rozvinutých
regiónoch SR stimulovať podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického
využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na trhu,
vytvorenia vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja nových
obchodných modelov pre MSP a internacionalizácie a to za účelom dosiahnutia očakávaných
výsledkov definovaných pri jednotlivých špecifických cieľoch.
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 555 873,00 eur bol rozpočtovým opatrením
MF SR upravený na sumu 34 250 553,01 eur.
V rámci tejto prioritnej osi boli prostriedky čerpané v sume 34 250 553,01 eur.
0EA 02 04 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4
Prioritná os 4 kombinuje aktivity zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami
poradenstva a podporných služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast konkurencieschopnosti
MSP. Realizované opatrenia vytvoria predpoklady na riešenie zlyhaní trhu identifikovaných
v Bratislavskom samosprávnom kraji (medzera vo financovaní, vysoká miera podnikateľskej
aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou podnikateľských aktivít). Aktivity zahrnuté do
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prioritnej osi umožnia MSP rozvinúť svoj potenciál a zvýšiť svoje zručnosti a kompetencie, a
tak vytvoria predpoklady pre aplikáciu inovácií v sektore MSP a zapojenie sa MSP do aktivít
v oblasti komercializácie výsledkov vedecko-výskumného procesu realizovaných v rámci
tematického cieľa 1.
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 121 769 705,00 eur bol rozpočtovým
opatrením MF SR upravený na sumu 3 206 239,60 eur.
V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 3 206 239,60 eur.
0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 5
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 3 110 243,00 eur bol rozpočtovým opatrením
MF SR upravený na sumu 7 988 332,38 eur.
V rámci tohto opatrenia boli v sledovanom období predložené a zrealizované presuny
finančných prostriedkov zo zálohových platieb a žiadostí o platbu (priebežné platby refundácie) v sume 7 988 332,38 eur, ktoré boli použité na financovanie miezd, odmien a
odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a SIEA v rámci OP VaI
a ukončovania OP KaHR, na financovanie externých služieb pre SO OP VaI na základe
uzavretých dohôd o vykonaní práce a na financovanie výdavkov spojených so
zabezpečovaním informovania a komunikácie v rámci OP VaI. Rozpočtové prostriedky tejto
prioritnej osi boli použité aj na financovanie materiálno-technického zabezpečenia a externej
podpory riadenia a implementácie OP VaI.
07K 0G Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020
Na uvedený program spolupráce boli na rok 2018 schválené rozpočtové výdavky
v sume 11 639,00 eur.
V rámci uvedeného programu bolo k 31. 12. 2018 vyčerpaných 11 639,00 eur, čo je
100,00 % zo schváleného rozpočtu.
07K 0G 01 Technická pomoc Interreg Europe 2014-2020 – povinný príspevok do
spoločného sekretariátu
Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020 (ďalej len Interreg Europe) je
programom medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Bol
vytvorený s cieľom podporiť príslušné organizácie vytvárajúce politiky v štúdiu politík
s cieľom zlepšiť účinnosť politík a programov regionálneho rozvoja, predovšetkým
programov štrukturálnych fondov a prípadne aj programov európskej územnej spolupráce.
V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na úhradu povinného príspevku do
Spoločného technického sekretariátu pre program Interreg Europe bola k 31. 12. 2018
vyčerpaná celá finančná alokácia na predmetný rozpočtový rok v sume 11 639,00 eur.
07K 0H Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
Na uvedený program spolupráce boli na rok 2018 schválené rozpočtové výdavky
v hodnote 13 165,00 eur.
V rámci uvedeného programu bolo k 31. 12. 2018 vyčerpaných 13 164,50 eur, čo je
99,99 % zo schváleného rozpočtu.
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07K 0H 01 INTERACT III 2014-2020 – povinný národný príspevok
Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 (ďalej len INTERACT III) je
programom medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, ktorý
bol založený s cieľom posilniť účinnosť politiky súdržnosti podporovaním výmeny skúseností
týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov
v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce a činnosťami súvisiacimi s územnou
spoluprácou a využitím EZÚS. Jeho cieľom je zabezpečenie inteligentného, udržateľného a
inkluzívneho rastu stratégie Európa 2020 podporovaním programov územnej spolupráce a
využívaním metód vytvárania sietí, ktoré podporujú spoluprácu, ako spôsob, ktorým prispeje
k inovatívnemu integrovanému prístupu.
V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na úhradu povinného príspevku pre
program INTERACT III sa k 31. 12. 2018 vyčerpalo v zmysle účelu ich použitia
13 164,50 eur.
Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie
nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
PROGRAM BOHUNICE
SIEA podpísala dohodu o delegovaní s Európskou komisiou (ďalej len EK) dňa
10. 8. 2016. Podpisom dohody EK zverila úlohy plnenia rozpočtu na SIEA, ktorá sa oficiálne
stala Národnou agentúrou pre Program Bohunice. Zriadením Národnej agentúry sa otvoril
druhý implementačný kanál pre tento program vyraďovania jadrovej elektrárne z prevádzky.
Program Bohunice bol zriadený protokolom č. 9 Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej
republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.
K 1. 1. 2018 mala SIEA na osobitnom bankovom účte pre Program Bohunice zostatok
finančných prostriedkov vo výške 26 802 054,22 eur. Do 31. 12. 2018 v rámci programu
prijala zálohové platby vo výške 64 163 731,25 eur.
Výdavky za rok 2018 v rámci implementácie Programu Bohunice boli v celkovej
výške 319 778,69 eur, z toho na mzdy, príplatky a odmeny bolo vyčerpaných 111 434,07 eur,
na poistné a odvody 44 234,01 eur, na tovary a služby 150 728,10 eur, na nemocenské dávky
914,51 eur a na nákup videokonferenčného zariadenia 12 468,00 eur.
Projekty financované z programov IEE, HORIZON 2020 a INTERREG (spolu 9 projektov)
vrátane účasti na zladených konaniach súvisiacich s implementáciou relevantných smerníc
Európskej únie (EÚ):
1.

Projekt CA EPBD IV (Horizon 2020) – zladené konanie k smernici o energetickej
hospodárnosti budov. Pracovníci SIEA sa aktívne zúčastňovali rokovaní v spolupráci
s TSÚS, n. o. V máji 2018 sa uskutočnil in-depht workshop vo Frankfurte. Vypracoval sa
dotazník, prezentácia a príslušná správa z rokovania. Projekt bol úspešne ukončený
k 30. 9. 2018. Projekt bol financovaný 100 % zo zdrojov EÚ.

2.

Projekt CA EPBD V (Horizon 2020) – zladené konanie k smernici o energetickej
hospodárnosti budov. Pracovníci SIEA sa aktívne zúčastňujú rokovaní v spolupráci
s TSÚS, n. o. V novembri 2018 sa uskutočnilo prvé plenárne zasadnutie zladeného
konania v Londýne. Vypracovali sa dotazníky, postery a príslušná správa z rokovania.
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Projekt trvá do 1. 5. 2022. Projekt je financovaný 100 % zo zdrojov EÚ.
3.

Projekt CA RES III (Horizon 2020) – tretia etapa zladeného konania k implementácii
smernice o OZE. SIEA plní úlohy vyplývajúce z projektu. Prebehla aktívna účasť na
dvoch plenárnych zasadnutiach vo Varšave (apríl 2018) a vo Viedni (november 2018),
vypracovali sa dotazníky a príslušné správy z rokovaní. Okrem zástupcov SIEA sa na
rokovaniach zúčastňovali aj zástupcovia MH SR a MŽP SR na základe zmluvy
o spolupráci medzi SIEA a MH SR a na základe zmluvy o spolupráci medzi SIEA a MŽP
SR, pričom náklady na účasť zástupcov MH SR a MŽP SR boli plne refundované.
Projekt je financovaný 100 % zo zdrojov EÚ.

4.

Projekt Together (INTERREG Central Europe) rieši otázky energetickej efektívnosti
verejných budov, vrátane ich energetického auditu. V rámci projektu TOGETHER
prebehli v roku 2018 dva projektové meetingy – Maribor, Slovinsko (apríl 2018) a Paks,
Maďarsko (október 2018). V priebehu roku sa projektový tím sústredil najmä na aktivity
s užívateľmi verejných budov s cieľom informovať ich a zároveň motivovať ku
každodennému efektívnemu využívaniu energií a šíreniu osvety v radoch stakeholderov.
V lete 2018 SIEA úspešne ukončila verejné obstarávanie na dodávku smart metrov
a zabezpečenie monitoringu spotreby energií na 6 pilotných budovách. V októbri 2018
boli smart metre zavedené do užívania na všetkých budovách. V poslednom kvartáli roku
2018 prebehli 3 info meetingy (v Bratislave a Trnave) s užívateľmi ďalších verejných
budov, kde sa prezentoval projekt a výsledky monitoringu dát prostredníctvom smart
metrov. Projekt je financovaný na 85 % zo zdrojov EÚ a 15 % je spolufinancovanie
SIEA.
Celkový rozpočet projektu: 259 365,75 eur
Začiatok: 1. 6. 2016
Koniec: 31. 5. 2019

5.

Projektu CraftEdu (Horizon 2020) – vytvorenie vzdelávacích programov pre ďalšie
vzdelávanie remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a
využívaní OZE, vytvorenie e-learningových programov pre konkrétne profesie v
stavebníctve v štyroch zúčastnených krajinách, školenia školiteľov a vytvorenie stálej
siete školiteľov pre vzdelávacie programy, návrhy opatrení pre vládne inštitúcie na
podporu dopytu po vysokokvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve. Projekt
nadväzuje na predchádzajúce projekty zamerané na vytvorenie národných kvalifikačných
a vzdelávacích schém pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej
efektívnosti a využívaní OZE v budovách. Financovanie: 100 % zo zdrojov EÚ.
Celkový rozpočet projektu: 68 343,75 eur
Začiatok: 1. 6. 2018
Koniec: 31. 5. 2021

6.

Projekt START2ACT (Horizon 2020) – Cieľom projektu Start2Act je zníženie spotreby
energií v domácnostiach v EÚ. Zameriava sa na zmenu správania spotrebiteľov
(behavioral change). Rovnako sa sústredí na využívanie spotrebičov v európskych
startupoch a malých a stredných podnikoch. Ide tu o postupné zavádzanie energeticky
efektívnych opatrení a súvisiacich technológií priamo na pracovisku. V rámci roku 2018
boli zrealizované podujatia pre startupy a mladých podnikateľov zamerané na znižovanie
spotreby elektrickej energie v kanceláriách v Bratislave (2 podujatia) a v Trnave. SIEA sa
zúčastnila aj projektového stretnutia v Tilburgu (Holandsko). Riadiacim orgánom bolo
rozhodnuté o predĺžení projektu o 6 mesiacov. Financovanie: 100 % zo zdrojov EÚ.
Celkový rozpočet projektu: 92 931,25 eur
Začiatok: 1. 3. 2016
Koniec: 28. 8. 2019
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7.

Projekt ODYSSEE-MURE 2015 (Horizon 2020) – Cieľom projektu je monitorovanie
stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej
úrovni prostredníctvom vybraných indikátorov energetickej efektívnosti. Porovnáva
krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí vplyvy národných opatrení na
zlepšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ. V roku 2018 sa vykonala
aktualizácia databázy indikátorov energetickej efektívnosti ODYSSEE a databázy
MURE, pripravila sa účasť zástupcov štátnej správy na špecializovanom školení
a vykonal sa špecializovaný národný seminár, v priebehu roka sa uskutočnil projektový
míting vo Viedni. Projekt bol úspešne ukončený a bol financovaný na 100 % zo zdrojov
EÚ.
Celkový rozpočet projektu: 36 325,00 eur
Začiatok: 1. 2. 2016
Koniec: 31. 7. 2018

8.

Projekt INCI NZEB & EMMA (INTERREG Slovakia - Hungary) – Cieľom projektu je
nastaviť reguláciu pre NZEB nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom výmeny
skúseností a zvyšovaním inštitucionálnej spolupráce v oblasti NZEB a elektromobility
medzi Slovenskom a Maďarskom. V roku 2018 prebehli nasledovné aktivity:
spracovanie extraktu slovenskej legislatívy o NZEB, príprava informačno-vzdelávacích
materiálov pre riaditeľov škôl a širokú odbornú verejnosť a zároveň séria školení, kde sa
prezentoval projektový zámer a výsledky štúdie obnovy starej školskej budovy. Projekt je
financovaný na 85 % zo zdrojov EÚ a 15 % je spolufinancovanie Ministerstva
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Riadiacim orgánom bolo rozhodnuté
o predĺžení projektu o 4 mesiace.
Celkový rozpočet projektu: 93 086,00 eur
Začiatok: 1. 10. 2017
Koniec: 31. 5. 2019

9.

Projekt ClusterFY (Interreg Europe) – SIEA plní úlohy vyplývajúce z projektu,
administratívne činnosti súvisiace s projektom, aktívne sa komunikuje s klastrami
a pripravuje sa certifikácia klastrov. V rámci projektu sa participuje na pravidelných
zasadnutiach s projektovými partnermi - v roku 2018 vo Švédsku a v Španielsku. Boli
zorganizované aj dva národné stakeholder meetingy (marec, október 2018). V rámci
projektu bola zrealizovaná aj analytická štúdia o klastroch a nástrojoch financovania ich
fungovania. Rovnako bol vytvorený koncept rozširovania klastrov ekonometrickými
postupmi. Projekt je financovaný na 85 % zo zdrojov EÚ a 15 % je spolufinancovanie
SIEA.
Celkový rozpočet projektu: 202 087,00 eur
Začiatok: 1. 1. 2017
Koniec: 31. 12. 2021

MH SR je národným koordinátorom projektu Zladené konanie k smernici
o energetickej efektívnosti – Podpora členským štátom a zúčastneným krajinám pri
implementácii smernice o energetickej efektívnosti - CA EED (Concerted Action EED –
Support to Member States and participating countries for the implementation of the Energy
Efficiency Directive).
MH SR pristúpilo v roku 2017 k druhej fáze projektu CA EED II. Projekt je
pokračovaním projektu CA EED na roky 2017-2021. Projekt je zameraný na výmenu
skúseností pri implementácii smernice o energetickej efektívnosti a podporu zosúladenia jej
implementácie v členských štátoch EÚ. Cieľom projektu je urýchliť a harmonizovať
implementáciu smernice európskeho parlamentu a rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012
o energetickej efektívnosti v členských a asociovaných štátoch EÚ.
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Celkové náklady na celý projekt druhej fázy sú vo výške 41 987,50 eur. Celkové
výdavky na projekt v roku 2018 dosiahli sumu 1 478,33 eur, príspevok z EÚ je hradený
v celkovej výške na 100 %.
V dňoch 21. - 23. marca 2018 sa traja zástupcovia MH SR zúčastnili na plenárnom
zasadnutí vo Viedni (Rakúsko) s celkovým výdavkom vo výške 170,15 eur. V dňoch 16. - 18.
októbra 2018 sa dvaja zástupcovia MH SR zúčastnili plenárneho zasadnutia v Bukurešti
(Rumunsko) s celkovým výdavkom 1 308,18 eur.
1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka
Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2018 upravená
sedemdesiatimi siedmymi rozpočtovými opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky
rozpočtových výdavkov v sume 256 049 889,00 eur na sumu 280 868 368,89 eur a to
povoleným prekročením rozpočtu o 243 008 793,03 eur a viazaním rozpočtu
o 218 190 313,14 eur. K 31. 12. 2018 bol rozpočet výdavkov kapitoly MH SR upravený
celkovo o 24 818 479,89 eur.
Rozpočet výdavkov bol v roku 2018 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými
úpravami rozpočtu:
Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
v najväčšej miere rozpočtové opatrenia MF SR (RO):
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2017 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 3AA2 – spolufinancovanie a 3AA1 - prostriedky EÚ) RO č. 1/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR, viazaných v roku 2017 podľa
§ 8 zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131H - prostriedky ŠR) na budovanie Integrovaného
systému krízového riadenia (ISKRA) - RO č. 6/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR, viazaných v roku 2017 podľa
§ 8 zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131G - prostriedky ŠR) na budovanie Informačného
systému na obchodovanie s citlivými tovarmi - RO č. 7/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov o prostriedky viazané v roku 2017
podľa § 8 zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131G a 131H – prostriedky ŠR) v prvku
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly - RO č. 8/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K0402 Administrácia SARIO
na zabezpečenie finančných prostriedkov v súvislosti so strategickým projektom "October"
- RO č. 14/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
06H01 - Hospodárska mobilizácia o prostriedky viazané v roku 2017 podľa § 8 zákona NR
SR č. 523/2004 (zdroj 131H – prostriedky ŠR) - RO č. 18/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07K Rozvoj priemyslu
a podnikania, viazaných v roku 2017 podľa § 8 zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131H –
prostriedky ŠR) na zabezpečenie realizácie schémy štátnej pomoci na podporu zvyšovania
energetickej účinnosti tepla v Bratislavskom kraji - RO č. 20/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík z dôvodu valorizácie mzdových výdavkov a k tomu prislúchajúcich odvodov do
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poisťovní - RO č. 27/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v podprograme 07K08 Podpora
regionálneho rozvoja v zmysle uznesenia vlády SR č. 380/2018 na dobudovanie technickej
infraštruktúry priemyselného parku v Pradiarni Kežmarok - RO č. 34/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných a kapitálových výdavkov v programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania na zabezpečenie finančných prostriedkov na pokrytie
mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním ťažobného poľa Cigeľ - RO č. 37/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR na zabezpečenie prostriedkov
na správu a prevádzku IIS ES MH SR - RO č. 39/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov, viazaných v roku 2017 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131H - prostriedky ŠR) v programe 07L Tvorba
a implementácia politík na nákup pozemkov a budov na Bajkalskej ulici v Bratislave pre
Slovenskú obchodnú inšpekciu - RO č. 43/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K010F Podpora útlmu rudného
baníctva na realizáciu technických prác v lokalitách Pezinok, Banská Štiavnica, Banská
Belá, Spišská Nová Ves a Voznica - RO č. 46/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov, viazaných v roku 2017 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131G a 131H - prostriedky ŠR) v programe 07L Tvorba
a implementácia politík na rekonštrukciu objektu MH SR na Mierovej ulici v Bratislave RO č. 48/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov, viazaných v roku 2017 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131H - prostriedky ŠR) v programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania na zabezpečenie finančných prostriedkov na podporu
energetickej efektívnosti - RO č. 49/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK0J
Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR pri súčasnom viazaní v programe
07L Tvorba a implementácia politík pre Slovenskú obchodnú inšpekciu - RO č. 57/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík pre Slovak Business Agency - RO č. 60/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja
strategických investícií - Investičné stimuly uvoľnenie finančných prostriedkov v zmysle
uznesenia vlády č. 380/2018 - RO č. 61/2018,
- povolené prekročenie limitu výdavkov presunom z bežných do kapitálových výdavkov
v rámci prvku 07K0119 Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy
a distribučných sústav z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na odvod
Národnému jadrovému fondu v zmysle zákona č. 391/2012 Z. z. a zákona č. 238/2006 Z. z.
- RO č. 62/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou výstavy
EXPO Dubaj 2020 - RO č. 63/2018,
- povolené prekročenie limitu výdavkov v podprograme 0EA02 Operačný program Výskum
a inovácie - časť MH SR (zdroj 1AA1 - prostriedky EÚ a 1AA2 - spolufinancovanie) - RO
č. 66/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR na zabezpečenie finančných
prostriedkov na rozšírenie projektu ISKRA - RO č. 67/2018,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v podprograme 0EA02 Operačný program
Výskum a inovácie - časť MH SR (zdroj 3AA2 - spolufinancovanie) - RO č. 68/2018,
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- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07L Tvorba
a implementácia politík a v medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné technológie
financované zo ŠR - MH SR pre úrad MH SR a Puncový úrad SR na zabezpečenie
finančných prostriedkov na pripravované projekty a zmluvy na rok 2019 - RO č. 69/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR na zabezpečenie finančných
prostriedkov na pokračovanie v budovaní IS pre citlivé tovary - RO č. 70/2018,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme
0EK0J Informačné technológie financované zo ŠR - MH SR na zabezpečenie finančných
prostriedkov rozpracovaného projektu na rok 2019 - RO č. 73/2018.
Zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
v najväčšej miere rozpočtové opatrenia MF SR (RO):
- viazanie bežných výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné
technológie financované zo ŠR - MH SR v prospech MF SR na základe Dohody o výkone
správy a údržby EIS SAP - RO č. 4/2018,
- viazanie bežných výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia politík na základe
uznesenia vlády SR č. 224/2005 a uznesenia vlády SR č. 480/2005 a v zmysle podpísaného
delimitačného protokolu o prevode troch funkčných miest v štátnej službe a o prevode
finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 z MH SR na MZVaEZ SR - RO č.
28/2018,
- viazanie kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií
- Investičné stimuly na uvoľnenie výdavkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 380/2018 na
Pradiareň Kežmarok - RO č. 33/2018,
- viazanie nevyčerpaných kapitálových výdavkov (zdroj 131G - prostriedky ŠR) v
medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu - MH SR a v programe 07L Tvorba a implementácia politík - RO č. 65/2018,
- viazanie nevyčerpaných kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK0J
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH SR - RO č. 72/2018,
- viazanie výdavkov (prostriedky EÚ a spolufinancovania) určené na financovanie
spoločných programov SR a EÚ v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – RO č. 76/2018,
- viazanie limitu kapitálových výdavkov (zdroj 131H a 111 - prostriedky ŠR) v programe
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania a 07L Tvorba a implementácia politík a
v medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu - MH SR v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku - RO č. 77/2018.
1.4. FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančnými operáciami sa rozumie každá transakcia s finančnými aktívami
a finančnými pasívami. Finančné operácie sú príjmové a výdavkové. Príjmové operácie
zahŕňajú príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery,
pôžičky a návratné finančné výpomoci. Výdavkové operácie pozostávajú z platieb za úvery,
pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálové účasti a iné výdavkové finančné operácie.
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1.4.1. Príjmové finančné operácie
Finančné operácie úradu MH SR za rok 2018 v príjmovej časti predstavujú príjmy
z transakcií s finančnými aktívami (hlavná kategória 400) vo výške 22 051 952,41 eur, z toho:
-

príjmy mesta Prievidza boli vo výške 138 619,90 eur,
prijatá návratná finančná výpomoc od Správy majetku mesta Prievidza bola vo výške
230 275,86 eur,
príjmy za prostriedky z predchádzajúcich rokov – počiatočné stavy boli vo výške
21 683 056,65 eur.
1.4.2. Výdavkové finančné operácie

MH SR vynaložilo v roku 2018 na výdavky transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami úhrnnú čiastku 2 275 000,00 eur v nasledovnom členení podľa hlavnej
kategórie 800:
-

-

zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s. r. o. vo výške 830 000,00 eur,
zvýšenie základného imania spoločnosti InvEast SK, s. r. o. vo výške 1 425 000,00 eur,
z toho čiastka 250 000,00 eur je vedená na účte obstarania FM 043010 a zapísaná
v obchodnom registri SR dňa 4. 1. 2019,
vrátenie poskytnutej zábezpeky od spoločnosti SAPTA, a. s. vo výške 20 000,00 eur.

1.5. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
V nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 471 z 11. októbra 2017 k návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a ustanovenie § 6 ods. č. 3 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 199/2007 Z. z. boli v Národnej rade SR zákonom č. 333/2017 o štátnom
rozpočte na rok 2018 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018.
V bode A.4. uvedeného uznesenia vláda schválila pre kapitolu Ministerstva
hospodárstva SR mzdové prostriedky na zdroji štátneho rozpočtu (111) v sume 11 501 033,00
eur pre 868 osôb, z toho mzdové prostriedky pre aparát ministerstva v sume 6 591 792,00 eur
pre 473 osôb, vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej služby mimo sídla
služobného úradu v cudzine.
V priebehu roka 2018 bol rozpočet mzdových prostriedkov na zdroji 111 upravený na
sumu 11 971 998,00 eur pre 935 osôb, z toho mzdové prostriedky pre aparát ministerstva
a EXPO Dubaj 2020 (podprogram 07L 04) v sume 6 433 189,14 eur pre 540 osôb vrátane
zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej služby mimo sídla služobného úradu
v cudzine a pre podriadené rozpočtové organizácie (podprogram 07L 05) vo výške
5 259 271,140 eur pre 395 osôb.
K úprave rozpočtu mzdových prostriedkov došlo z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov na valorizáciu miezd o 4,8 % v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami
vyššieho stupňa na rok 2018 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové
tarify štátnych zamestnancov, resp. stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme od 1. januára 2018 a na pokrytie mzdových výdavkov na realizáciu
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výstavy EXPO Dubaj 2020, ako aj na základe delimitácie funkčných miest zamestnancov
Ministerstva hospodárstva SR (dočasne vyslaných na stále misie) na Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe rozpočtových opatrení MF SR.
Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov štátneho rozpočtu bolo v sume
15 129 191,75 eur a skutočný prepočítaný počet zamestnancov bol 842,4 osôb.
1.6. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V PÔSOBNOSTI KAPITOLY
Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za dosiahnuté príjmy
a realizované výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR boli k 31.12.2018 tri
štátne príspevkové organizácie – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej
SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej SIEA) a Múzeum obchodu
Bratislava (ďalej MOB).
Štátne príspevkové organizácie v rámci rezortu Ministerstva hospodárstva SR použili
finančné prostriedky na aktivity súvisiace s podporou investícií zahraničných a domácich
subjektov na Slovensku, podporou zahraničného obchodu, vrátane exportu, na činnosti
vyplývajúce z implementácie štrukturálnych fondov Európskej únie, muzeálnu činnosť
a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečovali v zmysle uzatvorených kontraktov a ich dodatkov.
Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2018 poskytlo finančné prostriedky jednotlivým
príspevkovým organizáciám podľa programovej štruktúry nasledovne:
 SARIO - prvok 07K0402 Administrácia SARIO – 3 888 268 eur,
- podprogram 0EK informačné technológie financované zo ŠR – 50 900 eur,
 SIEA - podprogram 07L 04 Podpora programov rezortu – Administrácia SIEA –
1 711 300 eur,
- podprogram 0EK Informačné technológie financované zo ŠR – 88 700 eur,
 MOB - podprogram 07L 04 Podpora programov rezortu – Administrácia MOB –
204 000 eur,
- podprogram 0EK Informačné technológie financované zo ŠR – 8 000 eur.
Podľa „Finančných výkazov subjektu verejnej správy (PO)“ k 31. 12. 2018 za štátne
príspevkové organizácie bol rozpočet príjmov schválený vo výške 5 236 640,00 eur. Rozpočet
príjmov po zmenách predstavoval 6 968 163,82 eur a skutočné príjmy boli dosiahnuté vo
výške 101 325 455,1 eur. Oproti upravenému rozpočtu príjmov bolo plnenie príjmov vyššie
o 94 357 291,49 eur. Schválený rozpočet výdavkov bol vo výške 5 236 640,00 eur. Upravený
rozpočet výdavkov bol 6 681 594,82 eur. Oproti upravenému rozpočtu výdavkov bolo
čerpanie výdavkov vyššie o 32 716 035,45 eur. Dosiahnutá skutočnosť v príjmoch bola
o 61 927 825,04 eur vyššia ako dosiahnutá skutočnosť výdavkov.
V štruktúre dosiahnutých výdavkov v skutočnosti vo výške 32 716 035,45 eur boli
bežné výdavky čerpané vo výške 39 047 795,20 eur, čo je 99,11 % z celkového čerpania
výdavkov a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 349 835,07 eur, čo je 0,89 %
z celkového čerpania výdavkov. Najvyššie čerpanie bežných výdavkov bolo vykázané
v ekonomickej klasifikácii 640 – Bežné transfery vo výške 17 455 668,74 eur. V rámci
bežných transferov boli poskytnuté transfery ostatnej právnickej osobe vo výške
65

17 392 143,06 eur. Výdavky v ekonomickej klasifikácii 630 – Tovary a služby boli v roku
2018 vyčerpané vo výške 9 343 500,30 eur. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania boli vyčerpané vo výške 8 667 424,14 eur a poistné a príspevok do poisťovní sa
čerpal vo výške 3 581 202,02 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov súviselo s obstarávaním
kapitálových aktív (napr. nákup osobných automobilov, nákup strojov, prístrojov, zariadení,
výpočtovej a telekomunikačnej techniky, nákup pozemkov a nehmotných aktív).
ZÁVER
Ministerstvo hospodárstva SR v priebehu roka 2018 venovalo pozornosť rozpočtu
kapitoly, jeho úpravám v zmysle rozpočtových opatrení, sledovaniu použitia výdavkov a
plneniu príjmov.
Prioritami ministerstva v roku 2018 bolo financovanie výdavkov v oblasti rozvoja
priemyslu a podpory podnikania, podpory rozvoja strategických investícií a regionálneho
rozvoja, financovanie v oblasti informačných technológií, realizácia výdavkov na
hospodársku mobilizáciu, financovanie opatrení v oblasti energetiky, inovácií, opatrení
Operačného programu Výskum a inovácie - časť MH SR.
Rozpočet príjmov v roku 2018 bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach
upravený na sumu 191 703 062,69 eur. Celkové príjmy za rok 2018 boli naplnené v sume
192 765 924,63 eur a k upravenému rozpočtu príjmov boli splnené na 100,55 %.
Rozpočet výdavkov v roku 2018 bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach
upravený na sumu 280 868 368,89 eur, čerpanie bolo vykázané v sume 280 619 806,01 eur,
t. j. plnenie na 99,91 % z upraveného rozpočtu výdavkov k 31. 12. 2018.
Rozpočet výdavkov v roku 2018 pokryl potrebné výdavky rezortu a realizáciou
výdavkov bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva.
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