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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY
1.1. SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA KAPITOLY
V HODNOTENOM ROZPOČTOVOM ROKU

A JEJ

HOSPODÁRENIA

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy
Slovenskej republiky pre:
a. priemysel s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok,
b. energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov,
c. teplárenstvo a plynárenstvo,
d. ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných
surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
e. podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
a podpory stavebných výrobkov,
f. stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane
podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do
prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a podnikateľského prostredia v
oblasti výroby stavebných výrobkov,
g. vnútorný obchod, zahraničný obchod okrem vojenského materiálu a ochranu spotrebiteľa s
výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb,
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. koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.
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 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.
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1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Ministerstvo financií SR listom č. MF/029774/2010-441 rozpísalo Ministerstvu
hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej štruktúry na rok
2011 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2011.
Rok 2011
ZÁVAZNÉ

UKAZOVATELE
a

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

1

2

Skutočnosť
3

percento percento
stĺ. 3/1

stĺ. 3/2

4

5

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. záväzný ukazovateľ

90 559 526

89 949 526

90 098 605

99,5%

100,2%

196 027 330

368 709 117

155 720 629

79,4%

42,2%

333 673 576
137 646 246

539 561 748
168 340 055

284 699 574
126 466 369

85,3%
91,9%

52,8%
75,1%

105 989 589

43 287 137

43 106 993

40,7%

99,6%

31 656 657

66 275 835

26 875 317

84,9%

40,6%

13 792 497

10 683 902

10 683 895

77,5%

100,0%

8 674 996

5 139 101

5 139 101

59,2%

100,0%

podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 667/2010

963

900

862

89,5%

95,8%

z toho : aparát ústredného orgánu

438

375

364

83,1%

97,1%

(bez prostriedkov na spolufinancovanie)

62 021 144

64 348 399

62 050 571

100,0%

96,4%

z toho : kód zdroja 111

62 021 144

5 571 316

5 566 512

9,0%

99,9%

196 027 330

371 221 693

158 233 205

80,7%

42,6%

287 064 922

499 046 594

249 802 325

87,0%

50,1%

2 177 757

1 820 257

1 820 257

83,6%

100,0%

B. prostriedky EÚ
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (A + B)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ
z toho :
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111)
A.1. prostriedky na spolufinancovanie
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os .vyrovnania (610),
(kód zdroja 111)
z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

A.4. kapitálové výdavky (700)

B. Prostriedky EÚ
D. Účelové prostriedky (z Prílohy č. 2) :
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
07K010F Podpora útlmu rudného baníctva
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné
stimuly
07K0407 Podpora významných investícií - Kia a Hyundai
07K09 Podpora projektu Samsung
07K0A Kia Motors Slovakia - rozšírenie výroby automobilov

22 543 684

5 233 665

5 233 665

23,2%

100,0%

0

25 402 505

23 112 505

0,0%

91,0%

10 439 322

15 553 146

15 553 146

149,0%

100,0%

0

8 481 826

8 481 826

0,0%

100,0%

07K0F Podpora významnej investície AU Optronics

28 534 500

3 669 000

3 669 000

12,9%

100,0%

07L Tvorba a implementácia politík
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR

43 044 728
2 863 926

36 356 826
3 439 090

30 743 978
3 437 163

71,4%
120,0%

84,6%
99,9%

700 000

709 938

709 938

101,4%

100,0%

0

9 300

6 170

0,0%

66,3%

09704 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MH SR
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej
republike
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Záväzné ukazovatele boli v roku 2011 dodržané. Nízke čerpanie prostriedkov EÚ bolo
spôsobené dodatočným povolením prekročenia limitu príjmov a výdavkov z roku 2010
prostredníctvom rozpočtového opatrenia MF SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011 bez predchádzajúcej
žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné použiť v roku 2011, ani presunúť do roku
2012.
1.1.3. Rozpočtové opatrenia
V priebehu hodnoteného obdobia vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre
kapitolu Ministerstva hospodárstva 53 rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenia, ktoré ovplyvnili limity príjmov a výdavkov sú:
Zvýšenie výdavkovej časti kapitoly oproti rozpisu ovplyvnilo povolené prekročenie limitu:
-

-

-

-

povolené prekročenie limitu o nepoužité prostriedky z roku 2010 v zmysle § 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 v objeme 299 587 042,35 Eur (RO č.
3/2011, 6/2011, 9/2011, 12/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011 a 46/2011),
povolené prekročenie výdavkov o 22 130 000 Eur na podporu významných investícií – KIA
a Hyundai na realizáciu výkupu pozemkov a ich úpravu v rámci spoločností
Govinvest I a Govinvest II v zmysle uznesenia vlády SR č. 894 z 15. 12. 2010,
povolené prekročenie limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania o 53 629 755
Eur na realizáciu Cestovného ruchu OP KaHR z MDVRR SR,
povolené prekročenie výdavkov v sume 18 283,03 Eur na základe Dodatku č. 1 k Dohode
medzi MH SR a MDVRR SR zo 16. 12. 2010,
povolené prekročenie výdavkov o 204 905 Eur pre rozpočtovú organizáciu ÚRSO na
zvýšenie limitu mzdových prostriedkov, poistného a príspevkov do poisťovní,
povolené prekročenie výdavkov vo výške 982 505 Eur na dofinancovanie prevádzkových
potrieb spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., predovšetkým na dofinancovanie dane
z nehnuteľností Govinvest I a Govinvest II. a likvidáciu týchto spoločností,
povolené prekročenie výdavkov vo výške 2 759 271,96 Eur na plnenie schválených žiadostí
o poskytnutie dotácií v Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach a na platné zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v Programe na
podporu rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly.

Zároveň v priebehu roka boli realizované rozpočtové opatrenia, ktoré limit výdavkov kapitoly
znížili v dôsledku:
-

-

-

viazania limitu výdavkov OBEO vo výške 6 572 935 Eur v zmysle Delimitačnej dohody
medzi MH SR a MZV SR z 20. 12. 2010 v nadväznosti na zákon č. 403/2010 Z. z., resp.
uznesenia vlády SR č. 542/2010,
viazania limitu výdavkov v čiastke 67 573 Eur v dôsledku delimitácie cestovného ruchu
v prospech MDVRR SR z medzirezortného podprogramu 09704 – príspevok medzinárodnej
organizácii UN WTO v súlade so zákonom č. 403/2010 Z. z., resp. uznesením vlády SR
č. 542/2010,
viazania limitu bežných výdavkov vo výške 258 533 Eur v zmysle delimitačného protokolu
v prospech MZV SR,
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-

-

-

-

-

-

viazania prostriedkov vo výške 2 000 Eur na pokrytie odmien pracovníkom ochrany
ústavných činiteľov v prospech MV SR,
viazania kapitálových výdavkov spolu vo výške 20 000 000 Eur, z toho na prvku 07K 04 03
- Podpora strategických investícií – Investičné stimuly v sume 15 386 192 Eur
a v podprograme 07K 09 – Podpora projektu Samsung v sume 4 613 808 Eur, na základe
očakávaného plnenia do konca roka 2011,
viazania bežných výdavkov vo výške 1 060 500 Eur v podprograme 07K 0F – Podpora
realizácie významnej investície AU Optronics na zvýšenie základného imania spoločnosti
MH Invest, s.r.o. v súvislosti s projektom „AU Optronics“,
viazania limitu výdavkov vo výške 65 943 Eur, z toho mzdových prostriedkov v sume
38 382 Eur, v prospech MZV SR v zmysle Delimitačného protokolu podpísaného medzi
MH SR a MZV SR dňa 26. 07. 2011, predmetom ktorého je prevod funkčného
štátnozamestnaneckého miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na pracovníka vyslaného
MH SR na Stálej misii SR pri OECD v Paríži,
viazania bežných a kapitálových výdavkov v sume 1 357 926 Eur na pokrytie výdavkov na
nový informačný ekonomický systém,
viazania kapitálových výdavkov vo výške 2 759 271,96 Eur, na základe očakávaného
čerpania týchto výdavkov,
viazania bežných výdavkov v sume 2 000 Eur na odmeny zamestnancom Úradu ochrany
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR zabezpečujúcich prepravu a ochranu
ministra,
presunu kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 42 751 609,23 Eur do roku
2012 v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. (RO č. 47/2011),
viazania prostriedkov EÚ a spolufinancovania vo výške 96 666 325,41 Eur v zmysle § 8
ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. (RO č. 48/2011),
viazania výdavkov v programoch 07K a 07L vo výške 1 248 973,48 Eur, na základe
dodatočnej korekcie v rámci akčného plánu spätného overenia verejného obstarávania
v rámci programového obdobia 2004 – 2006 za SOP Priemysel a služby a súčasne i
povolenia prekročenia výdavkov na spolufinancovanie,
viazania kapitálových výdavkov v celkovej sume 610 000 Eur v programe 07K na prvku
07K0407 Podpora významných investícií – KIA a Hyundai z dôvodu neplnenia príjmov
z dividend.

Limit príjmov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania sa zvýšil o 223 718 241,41 Eur
z dôvodu povoleného prekročenia výdavkov o prostriedky z minulých rokov podľa § 8 ods. 6
zákona č. 523/2004 Z. z. (RO č. 6/2011 a 46/2011) a ďalej sa rozpočet príjmov kapitoly MH
SR za prostriedky EÚ zvýšil o 45 616 971 Eur presunom z MDVRR SR na realizáciu opatrení
3.1 a 3.2 prioritnej osi 3 – Cestovný ruch Operačného programu KaHR.
Limit príjmov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania sa v zmysle § 8 ods. 6 zákona
č. 523/2004 Z. z. (RO č. 48/2011) znížil o 96 653 425,47 Eur, t. j. o prostriedky, ktoré budú
použité v roku 2012. Limit príjmov prostriedkov štátneho rozpočtu sa znížil o 610 000 Eur
z dôvodu neplnenia príjmov z dividend.
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1.2. PRÍJMY KAPITOLY
Schválený rozpočet príjmov roku 2011
Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
B. prostriedky EÚ

286 586 856 Eur
90 559 526 Eur
196 027 330 Eur

Upravený rozpočet roku 2011
Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
B. prostriedky EÚ

458 658 643 Eur
89 949 526 Eur
368 709 117 Eur

Plnenie príjmov za rok 2011
Príjmy kapitoly (ŠR +EÚ)
A. záväzný ukazovateľ (ŠR)
B. prostriedky EÚ a VOJ
z toho:
prostriedky EÚ
nedaňové príjmy VOJ
C. zahraničný grant - MO

245 920 481 Eur
90 098 605 Eur
155 820 817 Eur
155 720 629 Eur
100 188 Eur
1 059 Eur

Celkové príjmy v priebehu roka 2011 sa naplnili na 53,6 % ročného objemu. Upravený
rozpočet príjmov bez prostriedkov EÚ sa naplnil na 100,2 %, t.j. 90 098 605 Eur. Príjmy z
prostriedkov EÚ boli naplnené vo výške 42,2 % ročného objemu.
Nízke plnenie príjmov kapitoly ovplyvnilo hlavne neplnenie príjmov z rozpočtu EÚ, v dôsledku
toho, že rozpočet na rok 2011 bol navýšený rozpočtovým opatrením MF SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011
o 212 988 487,98 Eur bez predchádzajúcej žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné použiť
v roku 2011, ani presunúť do roku 2012.

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Celkové príjmy kapitoly sa naplnili do výšky 245 920 481 Eur, z toho nedaňové boli
v čiastke 90 198 793 Eur a granty a transfery v čiastke 155 721 688 Eur.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2011 dosiahli výšku 90 198 793 Eur a tvoria ich hlavne príjmy
z dividend, prenájmu majetku a administratívnych poplatkov. Podrobnejšie členenie
dosiahnutých príjmov podľa organizácií je nasledovné:
Puncový úrad získava príjmy výkonom puncovej kontroly. Za I.–IV. štvrťrok 2011 získal
rozpočtované príjmy okrem puncovej kontroly aj z pokút, z predaja motorového vozidla, služieb a
z náhrad poistného plnenia vo výške 494 959 Eur, čo predstavuje 101,6 % ročného upraveného rozpočtu
v čiastke 487 333 Eur.
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Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava mala upravené rozpočtované príjmy na rok 2011 vo
výške 1 424 000 Eur. Za I.–IV. štvrťrok 2011 dosiahla čiastku 1 459 180 Eur, plnenie 102,5 %. Sú
to príjmy z pokút, refakturácií nákladov nevyhovujúcich vzoriek, prenájmu budovy, refundácií
a dobropisov. Ostatné príjmy vo výške 194 Eur sú príjmy za škody spôsobené zamestnancami a poštou.
Štátna energetická inšpekcia Trenčín mala na rok 2011 upravené rozpočtované príjmy vo výške
132 985 Eur. Za sledované obdobie zabezpečila rozpočtované príjmy vo výške 134 449 Eur z udelených
pokút a vratiek, plnenie 101,1 %.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava mal na rok 2011 rozpočtované príjmy vo
výške 6 639 Eur. Za I.–IV. štvrťrok 2011 vykázal plnenie rozpočtovaných príjmov vo výške
49 550
Eur z pokút, t.j. plnenie 746,3 %. Ostatné príjmy vo výške 316 Eur tvoria refundácie z minulých období.
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica z rozpočtovaných príjmov na rok 2011 vo výške 28 215
Eur získal za I –IV. štvrťrok 2011 čiastku 72 455 Eur, čo predstavuje plnenie na 256,8 %. Tvoria ich
príjmy za prenájom, správne poplatky a pokuty za porušenie predpisov.
Múzeum obchodu Bratislava malo na rok 2011 rozpočtované príjmy vo výške
1 660 Eur. Plnenie príjmov spolu za sledované obdobie predstavuje 3 508 Eur, t.j. 211,3 %. Z toho
príjmy z mimorozpočtových zdrojov sú vo výške 1 059 Eur, ktoré tvorí zahraničný grant – sponzorský
dar na projekt „Rock v múzeu“.
Centrum pre chemické látky a prípravky nemalo na rok 2011 rozpočtované príjmy.
Vykazované ostatné náhodné príjmy vo výške 689 Eur tvoria refundácie časti cestovných výdavkov na
zahraničné pracovné cesty zamestnancov za predchádzajúci rozpočtový rok.
Ministerstvo hospodárstva Bratislava malo za rok 2011 upravený rozpočet príjmov vo výške
87 868 694 Eur, z toho 87 044 305 Eur tvoria príjmy z dividend a 824 389 Eur ostatné príjmy. Za
sledované obdobie sú plnené príjmy z dividend vo výške 87 044 305 Eur, t.j. 100,0 % a ostatné príjmy
vo výške 840 031 Eur, t.j. 101,9 %, ktoré tvoria platby za prenájom majetku 45 131 Eur, za porušenie
predpisov 34 819 Eur, za predaj rekreačného zariadenia Senec 132 000 Eur, za vrátenie neoprávnene
použitých prostriedkov 176 992 Eur, z náhrad poistného plnenia 41 863 Eur, z dobropisov 67 980 Eur,
za vratky 227 267 Eur, z refundácií 3 457 Eur, z výnosov prostriedkov štátneho rozpočtu 34 760 Eur
za iné príjmy 68 394 Eur a za exekúcie 7 368 Eur.

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj prostriedky Platobnej jednotky MH SR, ktoré boli
v sume 100 216 Eur, z toho:
-

vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky boli v sume 17 949 Eur, z toho od
obcí a VÚC 273 Eur, od nefinančných právnických osôb 17 676 Eur,
ostatné príjmy boli v sume 82 267 Eur, z toho vratky nepoužitých prostriedkov
82 239 Eur a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu 28 Eur.

Granty a transfery sú podrobnejšie uvedené v časti 1.2.2.
1.2.2. Prostriedky prijaté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe
medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi
Granty a zahraničné transfery
V roku 2011 sa granty a zahraničné transfery naplnili do výšky 155 721 688 Eur.
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Platobná jednotka – VOJ MH SR mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu EÚ –
zahraničné transfery na rok 2011 vo výške 196 027 330 Eur. Upravený rozpočet príjmov
k 31.12. 2011 bol vo výške 368 709 116,94 Eur. Príjmy rozpočtu za rok 2011 sa naplnili do
výšky 155 720 629 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 42,2 %.
Nízke plnenie príjmov je z dôvodu, že rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením MF
SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011 o 212 988 487,98 Eur bez predchádzajúcej žiadosti MH SR. Tieto
prostriedky platobná jednotka už nestihla použiť v roku 2011 ani presunúť do roku 2012.
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 predfinancovaní a zálohových platieb z jednotlivých opatrení Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Súčasťou grantov a zahraničných transferov je aj zahraničný grant – sponzorský dar, ktorý
bol poskytnutý Múzeu obchodu vo výške 1 059 Eur na projekt „Rock v múzeu“.
Mimorozpočtové prostriedky vo výške 1 059 Eur boli zapojené do plnenia rozpočtu príjmov
podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
Prostriedky Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo
zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv boli poskytnuté
príspevkovej organizácií Slovenská inovačná a energetická agentúra, podrobnejšia analýza
výdavkov je v časti 1.3.4.
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Názov kapitoly: Ministerstvo hospodárstva SR
Plnenie príjmov kapitoly MH SR za rok 2011
(v Eur)

Rozpočtová
skupina
a
0411
0411
0435
0435
0441
08206
08206
0411
Zdroje 111+72
04111
0433
0460
0432

Organizácia

b
Puncový úrad SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna energetická inšpekcia - ústredný inšpektorát
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Hlavný banský úrad
Múzeum obchodu
z toho: zdroj 72 mimorozp. prostr.
Centrum pre chemické látky a prípravky
Rozpočtové organizácie - celkom
MH SR - aparát
MH SR - Dividendy - Jadrová vyraďovacia spol.,a.s.
MH SR - Dividendy - Slovak Telekom, a.s.
MH SR - Dividendy –Transpetrol, a.s.
MH SR - Dividendy S P O L U
ostatné
MH SR - ostatné
Zdroj 111
Ministerstvo hospodárstva SR - org. spolu
Zdroje 111+72 Príjmy za rozp. organizácie a MH SR - celkom
Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1- 2. programové obdobie)
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 1352 z predchádzajúcich rokov)
Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1- 2. programové obdobie)
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2- 2. programové obdobie)
Špeciálny príjmový účet VOJ (zdroj 111)
Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ - S P O L U
CELKOM

Schválený
rozpočet na r.
2011

Upravený
rozpočet na r.
2011

1
912 833
1 494 000
82 985
6 639
28 215
1 660
0
0
2 526 332
33 194
3 000 000
85 000 000
0
88 000 000
0
88 033 194
90 559 526
196 027 330
0
0
0
0
196 027 330
286 586 856

2
487 333,00
1 424 000,00
132 985,00
6 639,00
28 215,00
1 660,00
0,00
0,00
2 080 832,00
489 909,00
32 505 913,00
44 200 000,00
10 338 392,00
87 044 305,00
334 480,00
87 868 694,00
89 949 526,00
152 572 672,44
0,00
216 136 444,50
0,00
0,00
368 709 116,94
458 658 642,94
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Skutočné
príjmy spolu
k 31. 12. 2011
3
494 959
1 459 374
134 449
49 866
72 455
3 508
1 059
689
2 215 300
504 901
32 505 913
44 200 000
10 338 392
87 044 305
335 130
87 884 336
90 099 636
152 572 672
17 236
3 199 873
31 036
28
155 820 845
245 920 481

- z toho:
rozpočtoostatné
vané
náhodné
príjmy
4
494 959
1 459 180
134 449
49 550
72 455
581
0
0
2 211 174
504 901
32 505 913
44 200 000
10 338 392
87 044 305
335 130
87 884 336
90 095 510
152 572 672
0
3 147 957

155 720 629
245 816 139

% plnenia
spolu

5
0
194
0
316
0
2 927
1 059
689
4 126
0
0
0
0
0
4 126
0
17 236
51 916
3 036
28
100 216
104 342

k uprav.
rozpočtu

3/2
101,6%
102,5%
101,1%
751,1%
256,8%
211,3%

4/2
101,6%
102,5%
101,1%
746,3%
256,8%
35,0%

106,5%
103,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,2%
100,0%
100,2%
100,0%

106,3%
103,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,2%
100,0%
100,2%
100,0%

1,5%

1,5%

42,3%
53,6%

42,2%
53,6%

Názov kapitoly: Ministerstvo hospodárstva SR

Plnenie príjmov kapitoly MH SR za rok 2011 - ekonomická klasifikácia
(v Eur)

Organizácia

100

200

210

Daňové

Nedaňové

Príjmy z

príjmy

príjmy

220

230

240

250

290

300

310

340

Administr. Kapitál.

Úroky z

Úroky zo

Iné

Granty-

Bežné

Zahran.

podn. a

a iné popl.

zahr.úver. nedaňové

a

všeob.

transfery

z vlast.

a platby

dom.
ú
pôžičiek

príjmy

transfery

granty

8

9

10

príjmy

majetku
b
Puncový úrad SR

1

2

3

4

6

7

11

12

1 434 161

22 161

1 459 374

134 449

128 270

6 179

134 449

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

49 866

49 550

316

49 866

Hlavný banský úrad

72 455

69 769

1 343

72 455

581

1 868

Štátna energetická inšpekcia

Múzeum obchodu
Centrum pre chemické látky a prípravky
MH SR
MH SR - VOJ - PJ
Kapitola MH SR spolu

3 052

1 343

2 449

650

a vkladov

1+2+9

494 959

1 459 374

489 523

a vkladov

stĺpce:

4 786

Slovenská obchodná inšpekcia

494 959

5

pôžičiek

Ú h r n

689
87 884 336

87 089 436

34 819

132 000

100 216
90 198 793

87 093 831

2 206 673

132 650
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1 059

3 508

689

689

628 081

87 884 336

100 216 155 720 629

155 720 629

155 820 845

765 639 155 721 688

155 720 629

245 920 481

1.3. VÝDAVKY KAPITOLY

Schválený rozpočet v roku 2011
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
A2. prostriedky na spolufinancovanie
A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610), (kód zdroja 111)
B. prostriedky z rozpočtu EÚ

333 673 576 Eur
137 646 246 Eur
105 989 589 Eur
31 656 657 Eur
13 792 497 Eur
196 027 330 Eur

Upravený rozpočet v roku 2011
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)
A2. prostriedky na spolufinancovanie
A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610), (kód zdroja 111)
B. prostriedky z rozpočtu EÚ

539 561 748 Eur
168 340 055 Eur
43 287 137 Eur
58 777 083 Eur
66 275 835 Eur
10 683 902 Eur
371 221 693 Eur

Skutočnosť výdavkov v roku 2011
Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ a zdroj 72)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)
mimorozpočtové zdroje – zahraničný grant (kód zdroja 72)
A2. prostriedky na spolufinancovanie
A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610), (kód zdroja 111)
B. prostriedky z rozpočtu EÚ
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284 700 633 Eur
126 467 428 Eur
43 106 993 Eur
56 484 059 Eur
1 059 Eur
26 875 317 Eur
10 683 895 Eur
158 233 205 Eur

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Upravený rozpočet finančných prostriedkov za kapitolu celkom vrátane mimorozpočtových
zdrojov bol vo výške 539 561 748 Eur a čerpanie bolo vo výške 284 700 633 Eur, t.j. plnenie na
52,8 %. Z toho plnenie rozpočtu kapitoly podľa jednotlivých kategórii je nasledovné:
Kapitálové výdavky spolu (kategória 700)
Upravený rozpočet bol vo výške 452 546 132 Eur (čo je 83,9 % celkových výdavkov) sa
v priebehu roka 2011 vyčerpal vo výške 203 298 728 Eur, t.j. na 44,9 %. Z toho:
Kategória 710 – obstaranie kapitálových aktív
Upravený rozpočet bol vo výške 1 806 131 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške
1 801 327 Eur, čo je plnenie na 99,7 %.
Kategória 720 – kapitálové transfery
Upravený rozpočet bol vo výške 450 740 001 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške
201 497 401 Eur, čo je plnenie na 44,7 %. Nízke čerpanie výdavkov v tejto kategórii bolo spôsobené
nečerpaním prostriedkov EÚ a to z dôvodu, že rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením MF
SR č. 46/2011 zo dňa 23.12.2011 o 251 808 243,68 Eur bez predchádzajúcej žiadosti MH SR.
Uvedené prostriedky už v tomto termíne nebolo možné zapracovávať do rozpočtového opatrenia na
viazanie nevyčerpaných prostriedkov.
Bežné výdavky (kategória 600)
Upravený rozpočet bol vo výške 87 015 616 Eur ( čo predstavuje 16,1 % z celkového
rozpočtu). Finančné prostriedky sa použili v čiastke 81 104 905 Eur, čo je 93,5 % ročného objemu.
Čerpanie bežných výdavkov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:
Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Upravený rozpočet mzdových prostriedkov za rok 2011 za všetky zdroje spolu bol vo výške
11 444 353 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 11 444 346 Eur, čo je plnenie na 100,0 %.
Limit mzdových prostriedkov na zdroji 111 bol po úprave záväzného ukazovateľa na rok 2011
vo výške 10 638 902 Eur a skutočné čerpanie bolo v sume 10 683 895 Eur, t.j. plnenie na 100,0 %.
Plnenie záväzného ukazovateľa je podrobnejšie uvedené v časti 1.6. Zhodnotenie zamestnanosti.
Okrem záväzného ukazovateľa Ministerstvo hospodárstva SR čerpalo mzdové výdavky na
oprávnených zamestnancov implementujúcich Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v roku 2011 na základe projektu kód 251 4012 0009 Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaná, kontrole a audite
OP KaHR za obdobie apríl 2009-december 2011.
Platobná jednotka MH SR (ďalej len „PJ“) poskytuje aparátu MH SR prostriedky v zmysle
vyššie uvedeného projektu formou zálohovej platby a refundácie na základe žiadostí o platbu
prostredníctvom rozpočtového opatrenia.
V prípade zálohovej platby PJ upravuje rozpočet aparátu MH SR v rámci podpoložky
637 033 v podprograme 07L 09 za zdroje 11S1, 11S2 a 13S1 a 13S2. V priebehu I. polroka 2011
boli prostriedky na mzdové výdavky oprávnených zamestnancov čerpané priamo z podpoložky
637 033. V II. polroku 2011 na základe požiadaviek Riadiaceho orgánu MH SR pre OP KaHR (ďalej
len „RO“) bolo potrebné vnútorným rozpočtovým opatrením upravovať rozpočet na úrovni aparátu
MH SR v zmysle podkladov z RO na konkrétne podpoložky ekonomickej klasifikácie, z ktorých boli
vyplatené mzdy oprávnených zamestnancov.
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Na základe toho bol v II. polroku upravený rozpočet mzdových prostriedkov v rámci zdroja
11S1 a 11S2 v kategórii 610 v podprograme 07L 09 na 760 451 Eur, čomu zodpovedá aj skutočné
čerpanie, t.j. plnenie na 100,0 %.
Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní
Upravený rozpočet na rok 2011 v tejto kategórii bol vo výške 4 109 243 Eur a skutočné
čerpanie bolo v sume 4 106 053 Eur, čo predstavuje 99,9 %.
Kategória 630 – tovary a služby
Upravený rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2011 vo výške 17 753 340 Eur
a skutočné čerpanie bolo vo výške 12 149 408 Eur, t.j. plnenie na 68,4 %. Nízke čerpanie výdavkov
v tejto kategórii bolo spôsobené nečerpaním prostriedkov EÚ.
Kategória 640 – bežné transfery
Upravený rozpočet bol vo výške 53 708 680 Eur a skutočné čerpanie vo výške
53 702 098 Eur, t.j. plnenie na 100,0 %.
Upravený rozpočet prostriedkov ŠR bol vo výške 102 064 220 Eur. Čerpanie bolo na 97,6 %
ročného objemu, t.j. vo výške 99 591 052 Eur. Z toho:
Kapitálové výdavky (kategória 700)
Upravený rozpočet bol vo výške 64 348 399 Eur (čo je 63,0 % celkových výdavkov).
Finančné prostriedky sa v priebehu roka 2011 vyčerpali vo výške 62 050 571 Eur, t.j. na 96,4 %.
Najvyšší podiel na výdavkoch predstavujú výdavky na podporu významných investícií KIA a
Hyundai 22 130 000 Eur, na podporu projektu Samsung 15 553 146 Eur, na KIA Motors Slovakia –
rozšírenie výroby automobilov 8 481 826 Eur a na podporu rozvoja strategických investíciíInvestičné stimuly 5 233 665 Eur.
Bežné výdavky (kategória 600)
Upravený rozpočet bol vo výške 37 715 821 Eur (37,0 % z celkového rozpočtu). Prostriedky
sa použili v čiastke 37 540 481 Eur, čo je 99,5 % ročného objemu. Finančné zdroje boli čerpané na
potreby útlmu rudného a uhoľného baníctva, podporu malého a stredného podnikania, na
zabezpečenie úloh rozpočtových, príspevkových organizácií, aparátu ministerstva, na financovanie
pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine a na medzirezortné podprogramy.
Bežné a kapitálové transfery
Prostriedky boli použité pre príspevkové organizácie, štátny fond, občianske združenia,
právnické a fyzické osoby. Upravený rozpočet bol vo výške 74 361 172 Eur a skutočné čerpanie vo
výške 72 061 566 Eur, t.j. plnenie na 96,9 %. Podrobnejšie členenie poskytovania bežných
a kapitálových transferov je súčasťou bodu 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry.
Finančné prostriedky ministerstva poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2011 boli vo
výške 1 904 780 Eur. Výdavky boli použité pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR
v cudzine, na výstavy, veľtrhy, zahraničné pracovné cesty a na členské poplatky do
medzinárodných organizácií.
Na zahraničné pracovné cesty ministerstva v roku 2011 čerpanie výdavkov predstavovalo
sumu 280 247 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.
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V roku 2011 bolo realizovaných 583 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo
712 zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR.
Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov
a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty, WTO,
OECD, NATO a ďalších európskych orgánov a organizácií.
Taktiež boli vykonané zahraničné pracovné cesty ministra a štátneho tajomníka, a to do
štátov: Maďarsko, Taliansko, Srbsko, Belgicko, Rusko, USA, India, Vietnam, Indonézia, Singapur,
Rakúsko, ČR, Francúzsko, Bulharsko, Slovinsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Poľsko, Veľká
Británia, Malta, Čierna Hora, Nemecko, Švédsko, Dánsko a Ukrajina.
V roku 2011 sa konali zasadnutia medzivládnych komisií v Užhorode a v Minsku.
Hlavným prínosom ZPC bolo začlenenie SR do európskych štruktúr, do medzinárodných
orgánov a organizácií, príprava a podpis bilaterálnych medzivládnych a medzirezortných dohôd,
rozvoj spolupráce v oblasti podnikania, energetiky, hospodárskej stratégie.
Za rozpočtové organizácie bolo uskutočnených 134 zahraničných pracovných ciest, ktorých
sa zúčastnilo 171 zamestnancov. Výdavky na zahraničné pracovné cesty predstavovali čiastku
46 270 Eur. Zahraničné služobné cesty súviseli hlavne s členstvom v európskych medzinárodných
organizáciách v oblasti puncovníctva v Medzinárodnej asociácii puncových úradov (IAAO),
trhového dozoru, regulačných úradov v Rade európskych energetických regulátorov (CEER), v
skupine európskych energetických regulátorov pri Európskej komisii (ERGEG), v Rade regulátorov
(ACER) a v Energetickej regionálnej asociácii regulátorov (ERRA).
Hlavným prínosom zahraničných služobných ciest bolo získavanie najnovších poznatkov
a trendov v európskom puncovníctve, získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa a
bezpečnosti trhu. Ďalej to bolo získavanie informácií o legislatívnych zmenách v oblasti spoločného
trhu s elektrinou a plynom a cezhraničnými výmenami elektriny a plynu na úrovni Európskeho
spoločenstva. Prínosom bolo aj získavanie poznatkov chemickej legislatívy, legislatívy pre oblasť
biocídov a prezentácia zbierkového fondu Múzea obchodu na verejnosti.
Poskytnuté výdavky podľa príspevkových organizácií, právnických, fyzických osôb, štátneho
fondu sú podrobnejšie vyčíslené v časti 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
kapitoly.
Príspevkové organizácie za rok 2011 použili prostriedky vrátane vlastných zdrojov vo výške
83 599 Eur na 75 zahraničných pracovných ciest. Z toho na SARIO pripadá 23 ciest a na SIEA 52
ciest. Prostriedky sa použili na zahraničné pracovné cesty súvisiace s prezentovaním Slovenska ako
top investičnej destinácie, investičné prostredie, obchodný potenciál a výhody investovania pre
potenciálnych zahraničných investorov najmä prostredníctvom readshow v USA a Nemecku. Ďalej
išlo o účasť na investičných seminároch, medzinárodných veľtrhoch a výstavách na podporu
exportu slovenských výrobcov, nadväzovanie nových kontaktov so zahraničnými partnermi
a podnikateľskými subjektmi. Zahraničné pracovné cesty v oblasti energetiky a inovácií boli
zamerané na účasť na konferenciách a seminároch v štátoch EÚ a USA a na zasadnutia pracovných
skupín Rady EÚ v Bruseli s cieľom výmeny skúseností a koordinácie postupu členských štátov,
získavania informácií a skúseností iných členských štátov v uvedených oblastiach a ich uplatnenie
v pozíciách SR.
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Vyhodnotenie čerpania prostriedkov na výstavy realizované v roku 2011
Na úhradu výstavnej plochy na výstavách a veľtrhoch v roku 2011 v súlade s Návrhom
oficiálnej účasti MH SR na výstavách a veľtrhoch v rokoch 2010-2011 ako priama forma podpory
exportu slovenských podnikateľských subjektov boli vyčlenené finančné prostriedky v sume
219 500 Eur. Na úhradu výstavnej plochy boli použité finančné prostriedky spolu vo výške
218 189 Eur vrátane refundácií vo výške 8 191 Eur. Skutočné čerpanie znížené o prijaté refundácie
bolo vo výške 209 998 Eur, čo predstavuje čerpanie na 95,7 % a úsporu finančných prostriedkov vo
výške 9 502 Eur.
Úhrada nákladov na realizáciu výstav bola v roku 2011 vykonaná v súlade s Rámcovou
dohodou o poskytovaní služieb pre realizáciu oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na
výstavách a veľtrhoch v roku 2011 reg. číslo 458/2009-3100-3320 a reg. číslo 459/2009-3100-3320,
uzatvorenou medzi Ministerstvom hospodárstva SR a technickým realizátorom EXPO Center, a.s.
Trenčín. Vyčlenená suma na rok 2011 bola vo výške 176 748 Eur. Čerpanie prostriedkov bolo v roku
2011 vo výške 176 124 Eur, z toho náklady na technickú realizáciu výstav v zmysle obidvoch
rámcových dohôd predstavovali 162 322 Eur a náklady na technické pripojenia expozícií boli
13 802 Eur, t.j. plnenie na 99,7 %.
Na zápisy do výstavných katalógov, registračné a iné povinné poplatky súvisiace s realizáciou
výstavných expozícii boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur. Čerpanie bolo vo
výške 5 561 Eur, t.j. čerpanie na 55,6 % a vznikla úspora prostriedkov v sume 4 439 Eur.

Prehľad čerpania prostriedkov podľa jednotlivých výstav (v Eur)
Kód
ekonomickej
klasifikácie
všeobecné
služby
(637004) realizácie

Kód
ekonomickej
klasifikácie
všeobecné
služby
(637004) technické
pripojenia

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Interios Birmingham, Veľká Británia
v dňoch 23. - 26. 01. 2011

8 400,00

766,39

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu IDEX Abu Dhabí, SAE v dňoch 20. 24. 02. 2011

12 000,00

Názov výstavy

Kód
ekonomickej
klasifikácie
prenájom
(636001)

Kód
ekonomickej
klasifikácie
propagácia,
reklama
(637003)

Kód
úrovne
programo
vej
štruktúry

07L04

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Z2011 Lipsko, NSR v dňoch 01. - 04.
03. 2011

5 463,29

5 400,00

818,01

442,68

07L04

Oficiálna účasť MH SR na výstave Motortec Madrid, Madrid, Španielsko
v dňoch 29.3. - 02.4. 2011

3 110,39

8 400,00

264,93

312,00

07L04

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Hannover Messe, Nemecko v dňoch
4. - 8. 4. 2011

1 5815,10

7 560,00

1 800,26

Oficiálna účasť MH SR na výstave TEGRA - Interklima - Transport,
Záhreb, Chorvátsko v dňoch 5. - 9. 4. 2011

1537,5

5 040,00

685,58

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Vietnam Expo, Hanoj, Vietnam v
dňoch 6.-9.4.2011

7 658,16

22 800,00

1 002,43

07L04

Oficiálna účasť MH SR na výstave Construma Budapešť, Maďarsko v
dňoch 5. - 10. 4. 2011

4781,25

4 320,00

490,00

07L04
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07L04

285,36

07L04

Oficiálna účasť MH SR na výstave Metalworking Minsk, Minsk,
Bielorusko v dňoch 12 - 15. 4. 2011

2 412,00

7 200,00

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Veľtrh techniky, Belehrad, Srbsko v
dňoch 9. - 13. 5. 2011

2 312,80

5 280,00

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu MSV, V-V-I Nitra, Nitra, Slovenská
republika v dňoch 24. - 27. 5. 2011

4 231,2

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu Elektro 2011 Moskva, Moskva, Ruská
federácia v dňoch 6. - 9. 6. 2011

370,00

07L04

571,12

295,00

07L04

3 201,60

891,60

199,20

07L04

33 877,80

21 900,00

931,83

1 199,88

07L04

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu ITM Poľsko 2011, Poznaň, Poľsko v
dňoch 14. - 17. 6. 2011

12 859,65

10 200,00

1 398,44

190,77

07L04

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu „MSV Brno, Česká republika v
termíne 3. - 7. 10. 2011

29 218,64

9 600,00

1724,22

451,15

07L04

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu „TIB Bukurešť, Rumunsko v dňoch 5.
- 9. 10. 2011

9 200,80

8 040,00

620,00

124,00

07L04

Oficiálna účasť MH SR na výstave „ITF Plovdiv, Plovdiv, Bulharská
republika v dňoch 26. 9. - 1. 10. 2011

2 232,00

6 600,00

311,34

Oficiálna účasť MH SR na veľtrhu „MIDEST Paríž, Paríž, Francúzska
republika v dňoch 15. - 18. 11. 2011

18 474,09

9 180,00

1526,10

Oficiálna účasť MH SR na výstave „International Industrial Forum
Kyjev, Kyjev, Ukrajina v dňoch 22. - 25. 11. 2011

5 359,00

7 200,00

Záloha na plochu - výstava Eurosatory Paríž 2012

8 279,31

07L04

Vyplatená plocha - výstava DSA Kuala Lumpur 2012

13 504,71

07L04

Vyplatená plocha - výstava Hannover 2012

29 378,72

368,90

07L04

Vyplatená plocha - výstava Ankomak 2012

5 692,50

350,00

07L04

Záloha na plochu - výstava AMB Stuttgart 2012

1 881,99

Záloha na plochu - výstava Mach-Tool Poznaň 2012

218 188,79

783,38

07L04

07L04

07L04

907,89

Spolu

07L04

188,82
162 321,60

13 802,25

07L04

5 561,14

Použitie prostriedkov - § 23 zákona o rozpočtových pravidlách
Podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách bola kapitola oprávnená prekročiť limit
výdavkov za rok 2011 o 1 059 Eur. V roku 2011 bol Múzeu obchodu poskytnutý zahraničný grant –
sponzorský dar na projekt „Rock v múzeu“, ktorý bol vo výške 1 059 Eur.
Múzeum obchodu použilo finančné prostriedky vo výške 1 059 Eur na finančnú podporu pre
amerických umelcov na 3 koncerty v súlade s projektom „Rock v múzeu“.
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
Na výdavkoch podľa funkčnej klasifikácie najväčšou mierou sa podieľajú výdavky oddielu
04 - Ekonomická oblasť. Tieto výdavky z celkových vyčerpaných výdavkov vo výške
99 591 052 Eur predstavujú až 94,6 %, t.j. čerpanie výdavkov oddielu 04 bolo vo výške
94 246 743 Eur. Z uvedených výdavkov sa financujú rozpočtové organizácie vrátane ministerstva,
príspevkové organizácie, Národný jadrový fond, baníctvo, ako aj všetky významné investície ako
Samsung, automobilový priemysel, Investičné stimuly, podpora malého a stredného podnikania a
ochrana kritickej infraštruktúry.
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1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Výdavky kapitoly podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov sú nasledovné:
PROSTRIEDKY
ROZPOČTU
SPOLUFINANCOVANIA

BEZ

FINANČNÝCH

ZDROJOV

EÚ

A

Finančné prostriedky vo výške 102 064 220 Eur boli čerpané na 97,6 % ročného objemu, t.j.
vo výške 99 591 052 Eur podľa programov, podprogramov a prvkov takto:
07K ROZVOJ PRIEMYSLU A PODPORY PODNIKANIA
Rozpočet vo výške 71 395 726 Eur (čo predstavuje 69,9 % z celkového objemu výdavkov bez
prostriedkov určených na projekty EÚ) sa vyčerpal na 96,8 %, t.j. prostriedky sa použili v čiastke
69 101 035 Eur.
07K 0A KIA Motors Slovakia – rozšírenie výroby automobilov
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol rozpočtovým opatrením Ministerstva financií
SR č. 16/2011 vo výške 14 299 863,91 Eur s účelovým určením na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého nehmotného majetku pre spoločnosť KIA Motors Slovakia v zmysle uznesenia
vlády SR č. 923/2007. Rozpočtovým opatrením č. 30/2011 sa znížil o 3 818 038 Eur s presunom
týchto prostriedkov do podprogramu 07K08 Podpora regionálneho rozvoja. Rozpočtovým opatrením
č. 47/2011 sa viazali kapitálové výdavky vo výške 1 999 999,88 Eur a presunuli na použitie v roku
2012.
Upravený rozpočet bol vo výške 8 481 826 Eur. Prostriedky sa uvoľnili v plnom rozsahu na
obstaranie investičného majetku.
07K OD 05 Podpora energetickej efektívnosti
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR
bol vo výške 59 900 Eur. V plnom rozsahu sa uvoľnil a účelovo použil na zriadenie
„Monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie“.
07K 0F Podpora realizácie významnej investície AU Optronics
V zmysle Doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie a v zmysle uznesenia vlády SR č. 865/2009 bol upravený
rozpočet vo výške 3 669 000 Eur čerpaný v plnej výške. Bežné výdavky boli poskytnuté:
-

spoločnosti SARIO na financovanie prevádzkových potrieb v súvislosti s realizáciou
tejto investície vo výške 169 000 Eur,
spoločnosti MH Invest, s.r.o. na financovanie realizácie opatrení regionálneho rozvoja
vo výške 600 000 Eur. Prostriedky na tento účel boli zabezpečené Rozpočtovým
opatrením MF SR č. 26/2011.
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Kapitálové výdavky boli poskytnuté spoločnosti MH Invest, s.r.o. na financovanie vybudovania
infraštruktúry vo výške 2 900 000 Eur.
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka MH Invest, s.r.o. č. 740/2011-1000 boli na účely
zvýšenia základného imania spoločnosti uvoľnené finančné prostriedky vo výške 1 060 500 Eur pre
spoločnosť MH Invest, s.r.o. z prostriedkov štátnych finančných aktív.
07K 01 Reštrukturalizácia priemyselných odvetví
V podprograme sa v priebehu I.-IV. štvrťroka 2011 použili zdroje spolu vo výške 5 880 350 Eur, t. j.
99,9 % ročného rozpočtu, ktorý bol vo výške 5 885 041 Eur takto:
07K 01 0F Podpora útlmu rudného baníctva
Na plnenie úloh útlmu rudného baníctva bol upravený rozpočet vo výške 1 820 257 Eur
rozdelený nasledovne:
na technické práce súvisiace s likvidáciou neefektívnych banských prevádzok
a s odstraňovaním následkov banskej činnosti na životnom prostrední v sume 1 327 757 Eur,
na sociálne náklady (sociálne dávky a dávky z titulu dosiahnutia najvyššej prípustnej
expozície) vo výške 492 500 Eur. Rozpočet na sociálne náklady bol upravený rozpočtovými
opatreniami č. 39/2011 a 51/2011.
Finančné prostriedky boli uvoľnené vo výške 1 820 257 Eur, t.j. čerpanie v tejto položke je
100,0 %.
07K 01 06 Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve
Rozpočet v tomto prvku bol upravený rozpočtovými opatreniami MF SR č. 38/2011 a 51/2011
na sumu 396 000 Eur a bol vyčerpaný na 99,8 %, t.j. v sume 395 330 Eur v nasledovnej štruktúre:
- deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch vo výške 392 330 Eur (pre
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Baňu Dolina, a.s. Veľký Krtíš, Baňu Čáry, a.s.),
t.j. 99,8 %,
- útlm v Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš v sume 3 000 Eur, t.j. 100,0 %.
07K 01 13 Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach
Na realizáciu uvedeného programu boli z roku 2009 presunuté finančné prostriedky vo výške
4 311 930 Eur.
Poberateľom dotácií bola z upraveného rozpočtu vo výške 3 558 845 Eur v roku 2011 vyplatená
suma 3 555 822 Eur, t.j. čerpanie v položke je 99,9 %. Finančné prostriedky boli uvoľnené tým
žiadateľom o poskytnutie dotácie, ktorí splnili podmienky Programu vyššieho využitia biomasy
a slnečnej energie v domácnostiach a boli schválení na zasadnutí odbornej komisie na posudzovanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2010.
Finančné prostriedky vo výške 753 084 Eur boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 47/2011
prenesené podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do roku 2012.
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07K 01 15 Národný jadrový fond
Finančné prostriedky na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych
vlastníkov sa Národnému jadrovému fondu zasielajú na základe § 7 ods. 1 písm. g) zákona č.
238/2006 Z. z.. V roku 2011 sa z upraveného rozpočtu vo výške 109 939 Eur zaslala suma 108 941
Eur, t.j. čerpanie v tomto prvku bolo 99,1 %.
07K 02 Podpora podnikania
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej NARMSP) realizovala
v roku 2011 väčšinu programových častí tohto podprogramu. NARMSP čerpala rozpočtované
finančné prostriedky vo výške 100,0 %, z toho bežné výdavky vo výške 1 582 230 Eur a kapitálové
výdavky vo výške 20 000 Eur.
07K 02 02 Administrácia NARMSP
Na tento prvok bola rozpočtovaná suma 849 764 Eur ako bežné výdavky a 20 000 Eur ako
kapitálové výdavky. Na základe zmluvy boli finančné prostriedky uvoľnené na prevádzku NARMSP
v plnej výške, t.j. 100,0 % rozpočtovanej sumy. Bežné výdavky boli v rozhodujúcom rozsahu použité
na osobné náklady (mzdy, odvody, doplnkové dôchodkové poistenie) a služby (opravy, nájomné,
cestovné a pod.). Kapitálové výdavky sú určené na technické zabezpečenie chodu NARMSP.
07K 02 05 Poradenstvo a vzdelávanie MSP
Po úprave rozpočtu boli na tento prvok schválené bežné výdavky v sume 148 000 Eur, ktoré
boli čerpané v plnom rozsahu. Boli podpísané zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pre
malých a stredných podnikateľov s regionálnymi partnermi podieľajúcimi sa na realizácii schémy.
07K 02 08 Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off
Upravená suma rozpočtu na rok 2011 vo výške 20 000 Eur ako bežný transfer sa čerpala na
100,0 %. Bola určená na prevádzku podnikateľských a technologických inkubátorov.
07K 02 09 Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
Suma 120 000 Eur na bežné výdavky v rozpočte na rok 2011 bola uvoľnená vo výške 100,0 %.
Prostriedky sa použili na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s poskytnutými informačnými
a odbornými poradenskými službami pre cieľovú skupinu záujemcov o podnikanie.
07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
Schválený rozpočet na uvedený projekt vo výške 132 776 Eur bol rozpočtovými opatreniami
MF SR a vnútorným presunom upravený na 542 267 Eur. Finančné prostriedky boli čerpané vo
výške 542 647 Eur. t.j. 100,0 %. Prostriedky boli použité na úhradu zákazky „Aktualizácia návrhov
a odporúčaní na zníženie administratívnej záťaže...“, dodávateľom ktorej bola S&T Slovakia s.r.o.
07K 02 1D Pomoc MSP na trhu EÚ
Na tento prvok bola pre rok 2011 schválená suma 92 943 Eur ako bežné výdavky, ktorá bola
uvoľnená v plnej výške. Prostriedky boli použité na organizáciu a propagáciu národných
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a medzinárodných podujatí pre malé a stredné podnikanie (školenia, semináre, konferencie a iné
podobné aktivity). Financie sa ďalej použili na úhradu nákladov spojených s externými službami,
súvisiacimi s ich organizáciou, odborným, logistickým a marketingovým zabezpečením.
Z uvedených finančných prostriedkov boli hradené aj náklady na domáce a zahraničné pracovné
cesty pracovníkov pôsobiacich v rámci siete Enterprise Europe Network na Slovensku a tiež
i náklady na prípravu a tlač informačných materiálov.
07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
Ako bežné výdavky v rámci úpravy rozpočtu kapitoly MH SR bola na tento prvok schválená
suma 150 000 Eur. Ku koncu roka boli na realizáciu pre NARMSP uvoľnené prostriedky
v rozpočtovanom celoročnom rozsahu. Hlavným zámerom prvku je organizácia pravidelných
podnikateľských súťaží. Prostriedky boli použité aj na úhradu domácich a zahraničných pracovných
ciest.
07K 02 11 Monitoring a výskum MSP
Bežné výdavky na tento prvok boli schválené v sume 137 000 Eur. K 31. 12. 2011 boli
vyčerpané v plnom rozsahu. Prostriedky sú určené na vypracovanie informačných materiálov, správ
a štúdií pre potreby štátnej správy a podnikateľský sektor.
07K 02 12 www stránka pre MSP
Z rozpočtovanej sumy 64 523 Eur na bežný transfer boli uvoľnené prostriedky vo výške 100,0
%. Časť týchto prostriedkov bola použitá na úhrady služieb spojených s prevádzkou centrálneho
webového portálu pre podnikateľov.
07K 02 16 Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky
Realizácia projektu vychádza z uznesenia vlády SR č. 964/2002 a 393/2003 a na rok 2011 mal
tento projekt schválený rozpočet v objeme 100 000 Eur. Upravený rozpočet bol vo výške
55 000
Eur. V období I.-IV. štvrťroka 2011 boli z uvedeného programu vyčerpané všetky finančné
prostriedky, t.j. na 100,0 % v súlade so zmluvou č. 612/2011-4220-3100, ktorá bola uzavretá na
aktivity, ktoré zabezpečovalo Slovenské centrum produktivity Žilina.
07K 04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií
Z ročnej rozpočtovanej sumy 33 357 694 Eur sa v roku 2011 vyčerpalo 31 067 694 Eur, t.j. 93,1
%. Z podprogramu sú zabezpečované prvky programovej štruktúry ako sú administrácia SARIO,
investičné stimuly a podpora významných investícií - KIA a Hyundai. K čerpaniu finančných zdrojov
došlo v prvkoch:
07K 04 02 Administrácia SARIO
Schválený rozpočet bežných výdavkov SARIO bol vo výške 1 938 524 Eur. Interným rozpočtovým
opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2011 sa zvýšil o 45 000 Eur, rozpočtovým opatrením
Ministerstva financií SR č. 15/2011 o 210 000 Eur a rozpočtovým opatrením č. 33/2011 o 432 000 Eur
s účelovým určením na zabezpečenie činností vyplývajúcich z hlavných úloh SARIO na rok 2011. Upravený
rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 625 524 Eur sa v plnom rozsahu uvoľnil.
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Upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 96 000 Eur sa v plnom rozsahu uvoľnil a čerpal na
nákup výpočtovej techniky, softvéru a osobných automobilov.

07K 04 03 Podpora rozvoja strategických investícií – investičné stimuly
Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2011 upravený na sumu
5 233 665 Eur, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške. Finančné prostriedky boli zaslané nasledovným investorom:

ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Embraco Slovakia, s.r.o.
Monocrystalex SK, s.r.o.
IEE Sensing Slovakia
CEIT, a.s.
ICU Medical, s.r.o.
SAPA Profily, a.s.
Bodet&Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
LVD S3,a.s.
ORAVA SKIPARK, a.s.
Stawi, s.r.o.

10 034 Eur
358 200 Eur
469 187 Eur
380 093 Eur
309 001 Eur
1 287 169 Eur
247 271 Eur
408 608 Eur
253 783 Eur
1 035 265 Eur
475 054 Eur.

07K 04 07 Podpora významných investícií – KIA a Hyundai
Upravený rozpočet bežných výdavkov bol na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva
financií SR č. 37/2011 vo výške 982 505 Eur s účelovým určením na dofinancovanie prevádzkových
potrieb spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a predovšetkým na dofinancovanie dane z nehnuteľností
spoločnosti Govinvest I a Govinvest II a likvidáciu týchto spoločností. Prostriedky sa na uvedený
účel uvoľnili v plnom rozsahu.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.
1/2011 bol vo výške 22 130 000 Eur s účelovým určením na priame odkúpenie pozemkov, vrátane
ceny nákladov na ich terénne úpravy, z toho pod závodmi KIA Motors Slovakia s.r.o vo výške
16 600 000 Eur a Mobis Slovakia, s.r.o vo výške 5 530 000 Eur od spoločností
Govinvest I a Govinvest II. v zmysle uznesenia vlády SR č. 894/2010.
Rozpočtovým opatrením č. 17/2011 sa zvýšil o 6 158 048 Eur s použitím na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pre spoločnosť Mobis Slovakia,
s.r.o. v zmysle Investičnej zmluvy z 5. 3. 2004 uzatvorenej medzi MH SR, mestom Žilina a Hyundai
Mobis. Následne rozpočtovým opatrením č. 29/2011 sa kapitálové výdavky vo výške 3 158 048 Eur
viazali a presunuli na použitie v 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné
stimuly.
Upravený rozpočet sa ďalej znížil rozpočtovým opatrením č. 51/2011 o 100 000 Eur ako
viazanie limitu výdavkov kapitoly MH SR a povolenie prekročenia výdavkov v oblasti prostriedkov
na spolufinancovanie a rozpočtovým opatrením č. 53/2011 o 610 000 Eur ako viazanie limitu
výdavkov kapitoly MH SR z dôvodu nenaplnenia príjmov z dividend.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 24 420 000 Eur. Z neho sa vyčerpalo
22 130 000 Eur, t.j. 90,6 %. Zostávajúca časť vo výške 2 290 000 Eur sa neuvoľnila.
07K 08 Podpora regionálneho rozvoja
Upravený ročný rozpočet tohto podprogramu vo výške 2 189 622 Eur sa v priebehu roka 2011
čerpal na 100,0 %. Išlo o finančné prostriedky prenesené z roku 2010. Dotácie za účelom podpory
regionálneho rozvoja boli poskytnuté v nasledovnej výške týmto príjemcom:
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- MH Invest, s.r.o. 333 146 Eur (finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom realizácie
výstavby vnútroareálovej komunikácie v Priemyselnom parku Prešov Záborské),
- Rimavská Sobota 1 018 431 Eur,
- Sládkovičovo 550 261 Eur,
- Dubnica nad Váhom 287 784 Eur.
07K 09 Podpora projektu SAMSUNG
Upravený rozpočet vo výške 15 553 146 Eur bol na základe Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2011 uzatvorenej medzi MH SR a spoločnosťou Samsung
Electronics LCD Slovakia, s.r.o. vyčerpaný v plnej výške. Kapitálové prostriedky sa čerpali na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 01.7.2007 do 30.06.2011.

O7L TVORBA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK
Upravený rozpočet vo výške 26 510 166 Eur (čo je 26,0 % z celkového objemu výdavkov bez
prostriedkov určených na projekty EÚ) sa vyčerpal na 99,3 %, t .j. 26 336 746 Eur.
07L 02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
V uvedenom podprograme upravený rozpočet bežných transferov bol vo výške 70 000 Eur. Na
poskytnutie dotácií na rok 2011 boli so združeniami uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č.
181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktorý bol schválený v NR SR 1. júna
2011 s účinnosťou od 1. júla 2011. V súlade s uzatvorenými zmluvami sa finančné prostriedky za
rok 2011 čerpali vo výške 69 930 Eur, t.j. 99,9 %.
07L 03 Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR
104.01
V upravenom rozpočte pre rok 2011 na bežné výdavky boli určené finančné prostriedky vo
výške 85 550 Eur. Za I–IV. štvrťrok 2011 sa čerpalo 57 280 Eur, t.j. plnenie 67,0 %. 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 expertíz, štúdií a skúšok posúdenia bezpečnosti,
zhody a kvality a na školenia zamestnancov. Nižšie čerpanie výdavkov je z dôvodu nenaplneného
predpokladu spotrebiteľských podnetov, predovšetkým v čase predvianočných nákupov, na ktoré bol
v rozpočte vytvorený priestor.
07L 04 Podpora programov rezortu
V rámci podprogramu sú zahrnuté prostriedky kapitoly určené pre aparát ministerstva,
doškoľovacie zariadenia, pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine a príspevkovú
organizáciu Slovenská inovačná a energetická agentúra.
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Aparát MH SR
Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011 bol schválený vo výške 5 025 033 Eur a na
základe rozpočtových opatrení bol upravený na 4 891 361 Eur, čomu zodpovedá aj vykazované
čerpanie rozpočtu. V skutočnosti za rok 2011 bola vyčerpaná čiastka 4 889 159 Eur, t.j. 100,0 %
ročného objemu, z toho ostatné osobné vyrovnania predstavujú 37 293 Eur. Nevyčerpané mzdové
prostriedky vo výške 2 202 Eur boli z depozitného účtu vrátené do štátneho rozpočtu.
V percentuálnom vyjadrení čerpania mzdových prostriedkov sú zohľadnené refundácie miezd
oprávnených zamestnancov v rámci Technickej pomoci OP KaHR za obdobie december 2010 až
november 2011 vo výške 1 281 230 Eur a zúčtovanie miezd z účtu ESC za december 2010 až
november 2011 v sume 22 186 Eur.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol na rok 2011 stanovený v počte 438 osôb a na
základe rozpočtových opatrení bol upravený na 380 osôb, z toho 377 osôb v aparáte MH SR.
Skutočný priemerný prepočítaný počet zamestnancov v I.-IV. štvrťroku 2011 bol 361 osôb.
Poistné a príspevky do poisťovní boli stanovené vo výške 1 756 249 Eur a v priebehu I.-IV.
štvrťroka 2011 bola táto suma upravená
na 1 700 555 Eur, z čoho bolo vyčerpaných
1 689 150 Eur. V čerpaní je tiež započítaná refundácia z Technickej pomoci OP KaHR za obdobie
december 2010 až november 2011 vo výške 401 813 Eur a ostatné refundácie vo výške 8 366 Eur.
Nevyčerpaná suma 11 405 Eur bola z depozitného účtu vrátená do štátneho rozpočtu.
Bežné výdavky
Rozpočet bežných výdavkov aparátu okrem miezd a odvodov vo výške 2 356 622,76 Eur bol
za rok 2011 čerpaný na 100,0 %, t.j. vo výške 2 353 260 Eur. Prostriedky sa použili na tuzemské
cestovné náhrady, na platby za energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál,
dopravné výdavky, opravy a údržbu, ako i na dennú tlač a domáce periodiká. V rámci bežných
výdavkov sa na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní zaplatilo 128 298 Eur, čo je
100,0 % z vyčleneného rozpočtu a 180 210,42 Eur, t.j. 98,0 % bolo čerpané na odmeny za dohody,
odstupné, odchodné, na úrazové dávky a na náhradu príjmu PN.
Čerpanie bežných výdavkov za jednotlivých rozpočtových garantov (organizačné jednotky
ministerstva) bolo vo výške 2 445 539 Eur, čo predstavuje 98,5 %.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 350 000 Eur bol v roku 2011 upravený
rozpočtovými opatreniami MF SR na 211 793 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo v čiastke 207 651 Eur,
t.j. 98,0 %. Kapitálové výdavky sa použili na ukončenie projektu požiarnej bezpečnosti objektov
MH SR a na obstaranie zariadení do kuchyne z dôvodu zastaraných a energeticky náročných
existujúcich zariadení. Z rozpočtových prostriedkov zo zdrojov nepoužitých v roku 2010
a presunutých na použitie do roku 2011vo výške 135 329 Eur bola uhradená dodávka externého
elektrického agregátu EZA v sume 135 329 Eur v objekte Mierová 19 v zmysle zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi MH SR a spoločnosťou TTS Martin, s.r.o., čo predstavuje plnenie na 100,0 %.
Rozpočet kapitálových výdavkov na Komplexný bezpečnostný systém ochrany objektov budov
MH SR na Mierovej ul. a Prievozskej ul. v Bratislave vo výške 500 000 Eur bol rozpočtovým
opatrením MF SR č. 24/2011 upravený na 189 836 Eur, suma 310 164 Eur bola presunutá do
medzirezortného programu 06H01- Hospodárska mobilizácia MH SR. V sledovanom období bol
upravený rozpočet vyčerpaný na 100,0 % na Komplexný zabezpečovací systém ochrany budov MH
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SR v súlade s uzatvorenými zmluvami, na základe bezpečnostnej štúdie na ochranu objektov MH SR
a na zabezpečenie tempest-filtra k certifikovanému prostriedku oddelenia bezpečnosti, určeného na
spracúvanie utajovaných informácií.
Doškoľovacie zariadenia
Upravený rozpočet 21 200 Eur bol určený na pokrytie bežných výdavkov školiacich zariadení
v Senci a Patinciach. Za rok 2011 sa použili výdavky vo výške 19 300 Eur, t.j. 91,0 % ročného
objemu. Výdavky boli použité na platby za energie, materiál, údržbu a opravy, nájomné a za strážne
služby.
Kapitálové výdavky neboli v roku 2011 pre doškoľovacie zariadenia rozpočtované.
Pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine
Pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine bol stanovený rozpočet
bežných výdavkov na rok 2011 vo výške 6 927 923 Eur. Na základe delimitácií obchodno –
ekonomických oddelení v zahraničí, ako aj funkčných miest zamestnancov MH SR (dočasne
vyslaných na stále misie v Paríži a Bruseli) na MZV SR, bol rozpočet rozpočtovými opatreniami
upravený na 393 495 Eur. Skutočné čerpanie rozpočtových prostriedkov za I.-IV. štvrťrok 2011 bolo
vo výške 391 348 Eur, t.j. 99,5 % z ročného limitu bežných výdavkov. Rozpočtové prostriedky boli
čerpané na výplatu miezd, platov, poistného, nájomného za bytové a nebytové priestory, úhradu
výdavkov za energie, vodu a komunikácie, dopravné, materiál a ostatné služby.
Schválený rozpočet mzdových prostriedkov pre zahraničnú službu na rok 2011 vo výške
3 649 963 Eur bol na základe rozpočtových opatrení upravený na sumu 247 740 Eur.
Z upraveného ročného rozpočtu mzdových prostriedkov sa v období I.-IV. štvrťroku 2011
vyčerpalo 247 740 Eur, t.j. 100,0 %.
Pre aparát bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov na rok 2011 stanovený v počte 438
osôb, a na základe rozpočtových opatrení bol upravený na 380 osôb, z toho 3 osoby mimo sídla
služobného úradu MH SR v cudzine. Skutočný priemerný prepočítaný počet zamestnancov v cudzine
v I.-IV. štvrťroku 2011 predstavoval 3 osoby.
Kapitálové výdavky na rok 2011 boli rozpočtom stanovené vo výške 30 000 Eur. Na základe
delimitačnej dohody, uzatvorenej medzi MH SR a MZV SR, a rozpočtových opatrení bol upravený
na 0 Eur. V roku 2011 sa kapitálové výdavky nečerpali.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 1 282 540 Eur, z toho 978 540 Eur bolo
určených na zabezpečenie činností vyplývajúcich z hlavných úloh SIEA na rok 2011 a 304 000 Eur
na krytie DPH, ktorá vyplynula z realizácie projektu „Energetická efektívnosť vo verejných
budovách“ financovaného zo zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Jaslovských
Bohuníc.
Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 14/2011 sa zvýšil o 1 288 759,28 Eur
s určením na krytie DPH, interným rozpočtovým opatrením MH SR č. 3/2011 a č. 6/2011 spolu o 78
056 Eur s použitím na zabezpečenie technicko-administratívnych, organizačných a právnych opatrení
súvisiacich s presunom činností z NARMSP na SIEA v oblasti implementácie štrukturálnych fondov
a interným rozpočtovým opatrením č. 9/2011 o 52 000 Eur na krytie bežných prevádzkových potrieb

25

SIEA. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 39/2011 sa znížil o 298 161,39 Eur ako dôsledok
nečerpania prostriedkov na krytie DPH.
Upravený rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 403 194 Eur, z toho 1 246 117 Eur na
administráciu SIEA a 1 157 077 Eur na krytie DPH sa v plnom rozsahu uvoľnil na uvedené účely.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 20 000 Eur sa interným rozpočtovým
opatrením MH SR č. 6/2011 zvýšil o 9 264 Eur. Upravený rozpočet vo výške 29 264 Eur sa v plnom
rozsahu uvoľnil a použil na rekonštrukciu budovy a vybudovanie počítačovej siete, obstaranie
osobného automobilu a financovanie ďalších investičných potrieb SIEA.
07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
Ministerstvo hospodárstva SR malo vo svojej kapitole 7 rozpočtových organizácií. Bežné
výdavky na rok 2011 boli rozpočtované vo výške 10 714 619 Eur. Za rok 2011 sa čerpali v sume
10 648 803 Eur, t.j. 99,4 %. V čerpaní bežných výdavkov je zahrnutý zahraničný grant – sponzorský
dar vo výške 1 059 Eur, ktorý dostalo Múzeum obchodu na projekt „Rock v múzeu“.
Objem mzdových prostriedkov bol rozpočtovaný vo výške 5 544 801 Eur. Skutočné čerpanie
mzdových prostriedkov v sume 5 544 794 Eur predstavuje 100,0 % plnenie. Bežné výdavky znížené
o mzdové prostriedky a poistné boli čerpané vo výške 3 099 138 Eur, čo predstavuje 98,0 %.
Pre rozpočtové organizácie na rok 2011 bol stanovený limit počtu zamestnancov 520 osôb
v priemernom prepočítanom počte. V skutočnosti tieto organizácie dosiahli počet 498 osôb, t.j.
nenaplnili limit o 22 osôb. Najviac na neplnení limitu sa podieľal Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví a to v počte 10 osôb.
Kapitálové výdavky pre rok 2011 boli rozpočtované vo výške 250 185 Eur. Skutočné čerpanie
k 31. 12. 2011 je vo výške 249 527 Eur, čo predstavuje 99,7 %. Kapitálové výdavky čerpalo 6
rozpočtových organizácií a to na nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení, osobných
motorových vozidiel, softvéru, stavebné úpravy, na rekonštrukciu budovy, strechy, bezpečnostného
a signalizačného zariadenia, na projektovú dokumentáciu, realizáciu projektu záhrada HBÚ, oporné
múry, spevnené plochy, sadové úpravy, na rozšírenie stálej expozície v Múzeu obchodu a na nákup
zbierkových predmetov.
07L 07 Európske spotrebiteľské centrum
V tomto podprograme boli upravené bežné výdavky vo výške 15 472 Eur, ktoré predstavujú 50
% celkových nákladov ESC. Finančné prostriedky sa čerpali v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi
Európskym spotrebiteľským centrom (ďalej len ESC) a Európskou komisiou na financovanie
činnosti ESC v SR na rok 2011 a projektu, ktorý je súčasťou zmluvy. Čerpanie bežných výdavkov
k 31. 12. 2011 je vo výške 13 474 Eur, t. j. 87,1 %. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov je
spôsobené tým, že v čerpaní nie sú zahrnuté režijné náklady, ktoré predstavujú 7 % celkových
nákladov vrátane mzdových prostriedkov a budú ESC odsúhlasené v rámci kontroly zúčtovania
rozpočtu za rok 2011.
MEDZIREZORTNÉ PROGRAMY
Medzirezortné programy sa na výdavkoch rozpočtu bez prostriedkov určených na projekty EÚ
sa podieľajú čiastkou 4 158 328 Eur, t.j. 4,1 % nasledovne
06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR
Pre tento medzirezortný podprogram bol schválený limit bežných výdavkov na rok 2011 v
objeme 2 284 773 Eur. Prostriedky za rok 2011 boli čerpané vo výške 2 282 850 Eur, t.j. 99,9
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%. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie úhrady výdavkov subjektov hospodárskej
mobilizácie spojených s výkonom opatrení, ktoré vykonávajú na základe rozhodnutia Ministerstva
hospodárstva SR. Vynaložené prostriedky boli využité v súlade s platnou legislatívou na pokrytie
nákladov subjektov hospodárskej mobilizácie v oblasti:
-

poskytovania služieb – spracovanie údajov a poskytovanie informácií spojených
s plnením opatrení HM, t.j. úhrada ceny práce a výdavkov na ostatné služby zamestnancom
zabezpečujúcich plnenie opatrení HM,
- zabezpečovania servisných činností a údržby na objektoch osobitnej dôležitosti v pôsobnosti
subjektov HM,
- udržiavania a využívania Jednotného informačného systému HM.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 v sume 579 153 Eur bol v priebehu
sledovaného obdobia upravený na sumu 1 154 317 Eur. Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške
1 154 313 Eur t.j. 100 %. Prostriedky boli použité na výstavbu a technické zhodnotenie objektov
osobitnej dôležitosti (technické zhodnotenie, ostatné obstaranie nových stavieb a projektovej
dokumentácie) a na budovanie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie v súlade
s uzatvorenými zmluvami.
0AS 03 Ochrana kritickej infraštruktúry - MH SR
MH SR ako gestor podprogramu 0AS 03 stanovilo jeho náplň vychádzajúc z úloh z Národného
programu pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry Slovenskej republike schváleného uznesením
vlády SR č. 185 z 26. marca 2008, z návrhu zákona o kritickej infraštruktúre a Smernice rady
2008/114/ES o identifikácii o označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení zlepšiť ich
ochranu.
Pre medzirezortný program bola v rozpočte bežných výdavkov vyčlenená čiastka 9 300 Eur.
Finančné prostriedky v tomto podprograme boli v roku 2011 čerpané vo výške 6 170 Eur, t.j. na
66,3 % a boli použité na financovanie zahraničných pracovných ciest súvisiacich s ochranou kritickej
infraštruktúry, na nákup výpočtovej techniky a na organizovanie konferencie v oblasti kritickej
infraštruktúry.
09704 Členské príspevky SR do medzinárodných organizácií
V zmysle uznesenia vlády SR č. 253/2006 boli na medzirezortný podprogram „Príspevky SR do
medzinárodných organizácií“ pre rok 2011 rozpočtom stanovené finančné prostriedky vo výške
700 000 Eur. Z dôvodu nárastu členských príspevkov bola táto suma rozpočtovými opatreniami MF
SR upravená na 709 938 Eur, z ktorej boli vykonané úhrady členských príspevkov nasledovne:
UNIDO – Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 67 956 Eur,
OPCW – Organizácia pre zákaz chemických zbraní 94 590 Eur,
BIE – International Exhibition Bureau 1 908 Eur,
WTO – World Trade Organization 545 484 Eur.
Celková suma uhradených členských príspevkov v
709 938 Eur, t. j. 100,0 % z upraveného ročného limitu.
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I.-IV. štvrťroku 2011 bola vo výške

1.3.4. Výdavky kapitoly
Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do
výdavkov štátneho rozpočtu
Za rok 2011 bolo na opatrenia OP KaHR vyčerpaných 185 108 522 Eur, čo predstavuje 42,3
% z rozpočtu na rok 2011. Nízke čerpanie prostriedkov bolo spôsobené dodatočným povolením
prekročenia limitu výdavkov v rámci
zdrojov 13S1 a 13S2 z roku 2010 prostredníctvom
rozpočtového opatrenia MF SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011. Predmetné rozpočtové opatrenie bolo zo
strany MF SR vypracované 23. 12. 2011, preto nebolo možné s uvedenými prostriedkami počítať vo
viazaní nevyužitých prostriedkov z roku 2011 do roku 2012 k termínu 15. 12. 2011. Z uvedeného
vyplýva, že prostriedky 13S1 a 13S2 zostali v rozpočte roku 2011 nevyčerpané.
Čerpanie jednotlivých opatrení je nasledovné:
07K 0E 01 Inovácie a technologické transfery (opatrenie 1.1 - OP KaHR)
Zámerom tohto opatrenia je podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií pre
zvýšenie konkurenčnej schopnosti priemyslu a služieb, zabezpečenie trvalo udržateľnej priemyselnej
výroby a dosiahnutie úrovne porovnateľnej s krajinami EÚ a účasť slovenských výrobcov na
veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v rámci samostatnej schémy pomoci. V rámci tohto
opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 90 925 994 Eur.
07K 02 1C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (opatrenie 1.2 - OP KaHR)
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry
pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých
priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných
príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané
vo výške 10 870 259 Eur.
07K 0E 02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch (opatrenie 1.3 - OP KaHR)
Hlavným účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom
podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov podporou
zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy alebo výrobky. Účelom je aj
podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej úrovne do nových
a jestvujúcich spoločností, ochrana duševného vlastníctva, priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú
konkurencieschopnosť podnikateľov. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške
964 812 Eur.
07K 0D 01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike (opatrenie 2.1 - OP KaHR)
Účelom tohto opatrenia je priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ 15,
dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za
účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov
energie na celkovej spotrebe energie. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške
24 227 058 Eur.
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07K 0D 02 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetických úspor (opatrenie 2.2 - OP KaHR)
Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného
osvetlenia v mestách a obciach. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 10 267
458 Eur.
07K 03 0D Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (opatrenie 3.1 - OP KaHR)
Účelom navrhovaného opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu (CR) v oblasti
poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore a
podpora budovania komplexných služieb CR s celoročným využitím. V rámci tohto opatrenia boli
prostriedky čerpané vo výške 38 686 790 Eur.
07K 03 0E Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
(opatrenie 3.2 - OP KaHR)
Cieľom opatrenia je zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska a dobudovanie jednotného
informačného systému CR. Podpora propagácie slovenského CR doma i v zahraničí má prispieť
k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine CR s bohatým kultúrnym a historickým
dedičstvom s množstvom prírodných krás. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške
4 723 658 Eur.
07L 09 Technická pomoc pre OP KaHR (OP KaHR)
V rámci tohto opatrenia boli v sledovanom období predložené a zrealizované žiadosti o platbu
vo výške 4 407 232 Eur. Výdavky boli použité na zálohové platby na mzdové výdavky a odvody
zamestnávateľa za zamestnancov MH SR, SIEA, SACR a VÚC podieľajúcich sa na riadení,
implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR, na výdavky spojené s poskytovaním
právnych služieb, výdavky súvisiace so zverejňovaním výziev a oznamov o OP KaHR a výdavky na
zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR, zahraničné semináre
a školenia zamestnancov a právne služby.
07K 0B INTERREG IVC
Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacom období 2007-2013
medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. V rámci finančných projektov vyčlenených na
úhradu povinného príspevku do Spoločného technického sekretariátu pre program INTERREG IVC
došlo k čerpaniu v zmysle ich účelu použitia. Na základe výzvy STS v Lille bolo prostredníctvom
štátnej pokladne uhradených celkovo 10 074 Eur ako povinný príspevok za rok 2011.
07K 0C INTERACT II
Hlavným cieľom operačného programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým
aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce.
Cieľom programu INTERACT II je posilniť v programovacom období 2007-2013 medziregionálnu
spoluprácu európskych regiónov. V rámci finančných projektov vyčlenených na úhradu povinného
príspevku do Spoločného technického sekretariátu pre program INTERACT II došlo k čerpaniu 25
187 Eur za rok 2011.
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Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do
výdavkov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike
na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi
Finančné prostriedky boli
a energetická agentúra (SIEA).

poskytnuté príspevkovej

organizácií

Slovenská inovačná

Organizácia disponuje aj zdrojmi Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru
(FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM).
V apríli 2011 bola SIEA poukázaná na samostatný účet pre financovanie riadenia blokového
grantu NFP – refundácia výdavkov za rok 2010 zo zdrojov FM EHP a NFM so spolufinancovaním
ŠR suma vo výške 7 821,21 Eur (FM EHP 3 324,03 Eur + ŠR 586,57 Eur, NFM 3 324,03 Eur +
586,58 Eur). SIEA tieto prostriedky použila na úhradu výdavkov r. 2011 spojených s riadením
blokového grantu.
Na samostatnom účte pre financovanie podprojektov (blokový grant „Modernizácia verejného
osvetlenia”) bol zostatok z roku 2010 vo výške 124 416,92 Eur. V apríli 2011 dostala SIEA na tento
účet ďalších 228 327,16 Eur (EÚ 194 078 Eur a ŠR 34 249,07 Eur). Z týchto prostriedkov SIEA v
roku 2011 vyplatila NFP konečným prijímateľom vo výške 352 720,02 Eur. Nevyčerpaný zostatok
24,06 Eur bol vrátený na účet MF SR. Z tohto účtu sa neuhrádzali výdavky SIEA.
V roku 2011 sa realizovali nižšie uvedené medzinárodné projekty, a to na základe zmlúv
uzatvorených medzi SIEA a inštitúciami EÚ. Celkové výdavky na realizáciu týchto projektov sú
uvedené nižšie.
W2E – Waste to Energy – Celkové výdavky na projekt v roku 2011 dosiahli 11 714,10 Eur,
príspevok z EÚ 85 %.
Cieľom projektu je, prostredníctvom regionálnej spolupráce, zlepšiť efektívnosť regionálnych
politík a zvýšiť konkurencieschopnosť Európy na základe výmeny skúseností a osvedčených
postupov v oblasti energetického zhodnocovania odpadu. Uvedené výdavky predstavujú prevažne
cestovné náklady a náklady za externé služby. V roku 2011 SIEA usporiadala Interregionálny
seminár s medzinárodnou účasťou. Ten bol zameraný na výmenu skúseností súvisiacich s prípravou
regionálnych akčných plánov a zároveň bol predstavený metodický nástroj. Uskutočnili sa dve
služobné cesty: študijná návšteva v Rumunsku a Interregionálny seminár v Anglicku, na ktorých sa
zúčastnili projektový manažér a externý expert. Začalo sa s prípravou regionálneho akčného plánu;
konkrétne s hodnotením stavu odpadového hospodárstva v regióne s použitím metodického nástroja.
Boli oslovené všetky relevantné inštitúcie, rozvinula sa spolupráca s SAŽP. Výmena skúsenosti
prebiehala prostredníctvom Skype hovorov alebo konferenčných tel. hovorov. Aktívne sa
spolupracovalo pri príprava Brožúry, Newslettra a filmu. Boli zverejnené tlačové správy, článok
v novinách a pod. V nasledujúcom období sa bude ďalej pracovať na Akčnom pláne pre región
Bratislava. Ten bude predstavený na Regionálnom seminári, ktorý zorganizuje SIEA v marci 2012.
Celkový rozpočet: 85 438 Eur. Začiatok 01.01.2010 Koniec: 30.06.2012
GEOCOM – Geothermal Communities - 7. Rámcový program. Celkové výdavky na projekt
v roku 2011 dosiahli 10 717,42 Eur, príspevok z EÚ je 100%, 75%a 50% podľa aktivity (tzn.
7 284,90 Eur na 100% + 3 432,52 Eur na 50%).
Cieľom projektu je demonštrovať najlepšie možné techniky a postupy pri využívaní
geotermálnej energie kombinované s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti
a integráciou iných obnoviteľných zdrojov energie na pilotných miestach, tzv. „CONCERTO
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miesta“. (Slovensko - Galanta, Maďarsko - Marohalom, Taliansko- Montieri). SIEA je v tomto
projekte vedúcim partnerom pracovného balíka WP7 – Monitoring – technického monitorovania
OZE systémov a energetickej hospodárnosti budov na pilotných miestach. Uvedené výdavky
predstavujú mzdové a cestovná náklady. V roku 2011 sa uskutočnilo stretnutie riadiacej skupiny
spojené s návštevou geotermálnych inštalácií v Macedónsku. SIEA začala s prípravou monitoringu;
partnerom projektu bola rozoslaná Metodika k monitorovaniu na pripomienkovanie. V tejto súvislosti
sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí: rokovanie s vedúcim partnerom z Maďarska, návšteva
demonštračného miesta v Galante a stretnutie so zástupcami ESM-Yzamer v Trnave. Do projektu
boli zapojení aj ďalší experti zo SIEA. Začalo sa s plánovaním ďalších návštev demo-miest
v Maďarsku a Taliansku s cieľom zmapovať aktuálny stav. Tie sa uskutočnia v budúcom období.
Celkový rozpočet: 132 117 Eur. Začiatok 01.01.2010 Koniec: 31.02.2014
REQUEST – Renovation through quality supply chains and energy performance
certification standards - program IEE. Celkové výdavky na projekt v roku 2011 dosiahli
9 297, 35 Eur, príspevok z EÚ 75%.
Projekt, ktorý začal v apríli 2010 je zameraný na hľadanie nástrojov na zvyšovanie kvality
rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Špecializuje sa
na zjednodušenie prístupu vlastníkov nehnuteľností k zodpovedným a kvalitným firmám v súvislosti
s významnou obnovou budov. V druhom roku konania projektu sa uskutočnili dve stretnutia
projektových manažérov z jednotlivých partnerských krajín. Na prvom sa zúčastnil jeden zástupca
SIEA a na druhom dvaja. Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo v máji 2011 v Ríme v Taliansku
a druhé v novembri v nemeckom Berlíne. V januári 2011 pripravila SIEA workshop ohľadom
komplexnej obnovy budov. Uskutočnil sa 18.1.2011. Aj v súvislosti s prípravou a výsledkami
workshopu sa začala realizácia pilotného projektu zameraného na vytvorenie pomocného manuálu,
ktorý by mal záujemcom asistovať pri realizácii kvalitne vykonanej významnej obnovy ich budovy.
Okrem spomínaného workshopu došlo k realizácii viacerých diseminačných aktivít najmä v podobe
publikovaných informácií o projekte, či už vo forme správ uverejnených v tlačových agentúrach
alebo článkov v odborných periodikách.
Celkový rozpočet: 61 944 Eur. Začiatok 16.04.2010 Koniec: 15.10.2012
ODYSSEE-MURE 2010 – Monitoring of EU and national energy efficiency targets –
program IEE. Celkové výdavky na projekt v roku 2011 dosiahli 5 367,45 Eur, príspevok z EÚ
75 %.
Projekt zameraný na monitorovanie indikátorov energetickej efektívnosti, cieľov národných
akčných plánov energetickej efektívnosti a energetickú štatistiku v rámci implementácie EÚ smernice
2006/32/ES o energetických službách v rámci 27 + 2 krajín EÚ. Daný projekt dáva komplexný
prehľad o indikátoroch a politikách týkajúcich sa energetickej efektívnosti, rozširuje a aktualizuje
databázy o EE, resp. EE politík ODYSSEE a MURE, analyzuje trendy v EE a pod. Výsledky
projektu sú široko využívané pre potreby Európskej komisie, Medzinárodnej energetickej agentúry
IEA, Európskej environmentálnej agentúry EEA i pre vnútorné potreby pre hodnotenie
medzinárodných záväzkov SR. Uvedené výdavky reprezentujú cestovné náklady a mzdové a režijné
náklady. V roku 2011 sa uskutočnili dve stretnutia projektu spojené so školením o energetických
indikátoroch a energetickej štatistike, aktualizovali sa databázy ODYSSEE o údaje za rok 2009,
aktualizuje sa databáza MURE, vypracoval sa Energy Efficiency Country Profile a priebežná správa
projektu, verifikovali sa údaje v databázach. V roku 2012 sa uskutoční ďalšie projektové stretnutie,
aktualizujú sa databázy a pripraví sa správa projektu.
Celkový rozpočet: 30.667 Eur. Začiatok 11.05.2010 Koniec: 10.01.2012
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CA RES -Concerted Action on the implementation of the RES Directive (Zladené konanie
o implementácii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie) – program IEE. Celkové výdavky na
projekt v roku 2011 dosiahli sumu 12 670,98 Eur, príspevok z EÚ 100%.
Projekt je zameraný na výmenu skúseností implementácie smernice o obnoviteľných zdrojoch
energie a podporu zosúladenia jej implementácie v členských štátoch EÚ. Cieľom projektu je
urýchliť a harmonizovať implementáciu smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES z 23.
apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v členských
a asociovaných štátov EÚ. Piati zástupcovia SIEA sa v máji zúčastnili na 2. plenárnom zasadnutí v
Lisabone a potom následne každý vo svojej pridelenej pracovnej skupine a rovnako v novembri na 3.
plenárnom zasadnutí a zasadnutiach v pracovných skupinách. Ku každému stretnutiu CA RES boli
vypracované dotazníky za SR pre jednotlivé pracovné skupiny, resp. prezentácie o danej
problematike a následne boli pripomienkované súhrnné správy za jednotlivé pracovné skupiny.
Celkový rozpočet: 58.572 Eur. Začiatok: 14.07.2010 Koniec: 13.07.2013
GreenGasGrid – Boosting the European Market for Biogas Production, Upgrade and
Feed-in into the Natural Gas Grid – program IEE
Celkové výdavky na projekt v roku 2011 dosiahli 4 673,08 Eur, príspevok z EÚ 75%. Projekt,
ktorý začal v máji 2011 je zameraný oživenie a podporu európskeho trhu v oblasti výroby bioplynu,
jeho zušľachtením na biometán a následnou injektážou do plynofikačnej siete. Projekt poukazuje na
najväčšie prekážky pri rozvoji trhu s biometánom, hľadá riešenia na ich odstránenie a tým vedie k
priamemu zvýšeniu výroby biometánu. V prvom roku konania projektu sa uskutočnili dve stretnutia
projektových manažérov z jednotlivých partnerských krajín, na ktorých mala SIEA po jednom
zástupcovi. Úvodné projektové stretnutie sa uskutočnilo v júni 2011 v Berlíne a druhé v novembri vo
Varšave. Začiatkom leta SIEA pripomienkovala štruktúru a pracovné témy pracovných skupín, na
jeseň spracoval dotazník za účelom monitorovania slovenského trhu s bioplynom a biometánom a
koncom roka vypracovala zoznam najdôležitejších hráčov na slovenskom trhu s bioplynom. Začali sa
tiež počiatočné práce na príprave cestovnej mapy pre bioplyn a biometán.
Celkový rozpočet: 88 638 Eur. Začiatok 31.05.2011 Koniec: 30.05.2014

1.4. 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 Upravený rozpočet
2.
3.
286 586 856
458 658 643
196 027 330
368 709 117
333 673 576
539 561 748
196 027 330
371 221 693
-47 086 720
- 80 903 105
0
- 2 512 576

v eurách
Skutočnosť
4.
245 920 481
155 820 817
284 700 633
158 233 205
- 38 780 152
- 2 412 388

Výška príjmov bola zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 určená v sume
286 586 856 Eur. Rozpočtovými opatreniami sa začiatkom roka príjmy navýšili v súvislosti
s povoleným zvýšením výdavkov prostriedkov EÚ presunom z minulého roka a na konci roka sa
znížili v súvislosti s presunom prostriedkov EÚ na použitie v roku 2012. Upravený rozpočet v roku
2011 bol 458 658 643 Eur. Celkové príjmy kapitoly v roku 2011 dosiahli výšku 245 920 481 Eur, t.j.
plnenie na 53,6 %. Príjmy z rozpočtu EÚ sa naplnili vo výške 155 820 817 Eur, t.j. 42,3 %. Nízke
plnenie príjmov kapitoly ovplyvnilo hlavne neplnenie príjmov z rozpočtu EÚ, v dôsledku toho, že
rozpočet na rok 2011 bol navýšený rozpočtovým opatrením MF SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011
o 212 988 487,98 Eur bez predchádzajúcej žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné
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použiť v roku 2011, ani presunúť do roku 2012. Podrobnejšie zdôvodnenie je v časti 1.2.2
Prostriedky prijaté z EÚ.
Výdavky kapitoly boli zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 schválené vo
výške 333 673 576 Eur, ktoré v priebehu roka 2011 boli rozpočtovými opatreniami upravené na
539 561 748 Eur. (Podrobnejšie členenie rozpočtových opatrení je v časti 1.1.3. Rozpočtové
opatrenia). Čerpanie výdavkov spolu bolo s sume 284 700 633 Eur, t.j. 52,8 % ročného objemu.
Čerpanie výdavkov v roku 2011 bolo ovplyvnené hlavne nízkym čerpaním prostriedkov určených na
projekty EÚ, ktoré boli čerpané na 42,6 %. Nízke čerpanie prostriedkov EÚ bolo spôsobené
dodatočným povolením prekročenia limitu výdavkov v rámci zdrojov 13S1 a 13S2 z roku 2010 vo
výške 251 808 243,68 Eur, prostredníctvom rozpočtového opatrenia MF SR č. 46/2011 z 23. 12.
2011 bez predchádzajúcej žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné použiť v roku 2011,
ani presunúť do roku 2012 a zostali nevyčerpané.
1.5. 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.
1.5.1.
klasifikácie

Príjmové finančné operácie - kategória 400 a 500 ekonomickej rozpočtovej

Finančné operácie úradu MH SR k 31.12.2011 v príjmovej časti predstavujú čiastku
25 187 685,89 Eur z úhrnnej sumy kapitoly MH SR, ktorá je vo výške 26 673 047,33 Eur. Uvedené
čiastky sú zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
1.5.2.
klasifikácie

Výdavkové finančné operácie - kategória 800 ekonomickej rozpočtovej

MH SR v roku 2011 nerealizovalo výdavkové operácie vyplývajúce z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami.

1.6. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
V nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2011 až 2013 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. 498/2010 o štátnom rozpočte na rok 2011
schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011.
V bode A. 4. uvedeného uznesenia vláda schválila pre kapitolu Ministerstva hospodárstva SR
mzdové prostriedky vo výške 13 792 497 Eur pre 963 osôb, z toho pre aparát ministerstva
8 674 996 Eur pre 438 osôb, vrátane zamestnancov obchodno - ekonomických oddelení v zahraničí.
V priebehu roka 2011 sa rozpočet mzdových prostriedkov znížil na 10 683 902 Eur pre 900
osôb. K zníženiu objemu mzdových prostriedkov došlo z dôvodu delimitácií obchodno –
ekonomických oddelení v zahraničí, ako aj funkčných miest zamestnancov MH SR (dočasne
vyslaných na stále misie v Paríži a Bruseli) na MZV SR z aparátu ústredného orgánu.
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Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vo výške 10 683 895 Eur
a skutočný prepočítaný počet zamestnancov bol 862 osôb.
Podrobnejšie členenie schváleného a upraveného rozpočtu, ako aj dosiahnutej skutočnosti
mzdových prostriedkov a zamestnancov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÉ PROSTRIEDKY
Číslo
rozp.
jednotky

Organizácia

a

b

04.1.1

Puncový úrad SR

04.1.1

Slovenská obchodná inšpekcia *

04.1.1

Skutočnosť
za rok
2010
v eurách
1

Rozpočet 2011
Schválený
Upravený
v eurách
2

Skutočnosť
za rok
2011
v eurách
4

v eurách
3

Skut. priemer.
evid. prepočít.
počet zamest.
v osobách
5

318 030

278 042

297 342

297 337

27

2 602 966

2 344 094

2 544 094

2 544 093

250

* z toho: mimorozpočtové zdroje, grant EK

108 322

0

0

0

0

04.1.1

Centrum pre chemické látky a prípravky

212 035

206 836

206 836

206 835

15

04.1.1

Spolu

3 133 031

2 828 972

3 048 272

3 048 265

292

04.3.5

Štátna energetická inšpekcia

508 980

455 221

475 221

475 221

33

04.3.5

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

1 424 467

1 059 497

1 214 497

1 214 497

94

04.3.5

Spolu

1 933 447

1 514 718

1 689 718

1 689 718

127

04.4.1

Hlavný banský úrad

795 321

732 309

760 449

760 449

74

44 702

41 502

46 362

46 362

5

Spolu RO

5 906 501

5 117 501

5 544 801

5 544 794

498

MH SR správa

6 356 498

5 025 033

4 891 361

4 891 361

361

z toho: MH SR aparát

6 298 090

5 025 033

4 891 361

4 891 361

361

58 408

0

760 451

760 451

0

Zahraničná služba

3 966 769

3 649 963

247 740

247 740

3

Spolu za kapitolu

16 229 768

13 792 497

11 444 353

11 444 346

862

08.2.0.6
04.1.1.1

Múzeum obchodu

zdroj 11S1 a 11S2
01.1.3.4

x) Skutočné čerpanie za aparát MH SR bolo 4 889 159 Eur. Zvyšných 2 202 Eur z depozitného účtu bolo odvedené do štátneho rozpočtu.
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1.7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2011 vykonalo 9 interných kontrol, z ktorých 1 kontrola
prešla na ukončenie z roku 2010 do roku 2011. Z 9 ukončených kontrol, pri 2 kontrolách bolo zistené
porušenie predpisov, resp. nesplnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, nepreukázanie
vykonania kontroly správnosti a kompletnosti výzvy, nedodržanie podmienky Zmluvy o poskytnutí
NFP a nedodržanie Interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu - nedostatočný výkon
administratívnej kontroly.
Na ministerstve bolo v roku 2011 vykonaných 7 externých kontrol. Z toho 3 externé kontroly
boli vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ) a 3 externé kontroly boli zamerané na
kontrolu čerpania prostriedkov zo ŠF a spolufinancovania zo ŠR - kontroly vykonalo MF SR a Úrad
vlády SR. Ďalšou externou kontrolou bol vládny audit MF SR zameraný na získanie uistenia
o účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR.
Kontroly NKÚ SR:
1. Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov za SOP PS
vykonaná NKÚ SR
V roku 2011 bola táto kontrola NKÚ SR vykonaná od 14.9.2011 – 9.12.2011 a neboli zistené
žiadne nedostatky.
2. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Ministerstva hospodárstva
SR za rok 2010 vykonaná NKÚ SR
Kontrola prebehla v I. polroku 2011 a bola ukončená protokolom o výsledku kontroly, v ktorom
sa uložilo MH SR prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zaslať ich v termíne do
03. 06. 2011 Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a do 19. 08. 2011 zaslať NKÚ SR správu o splnení,
resp. o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
3. Následná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolami v II. polroku 2010 a v I. polroku 2011 vykonaná NKÚ SR
Na kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
vykonanou v II. polroku 2010 a v I. polroku 2011 NKÚ SR vykonal kontrolu na MH SR v čase od
15.11.2011 do 09.12.2011. Predmetom kontroly bolo zistenie stavu plnenia opatrení, ktoré boli
prijaté na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami NKÚ SR. V zázname
z vykonanej kontroly sa uvádza, že MH SR prijalo 10 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
z ktorých kontrolná skupina hodnotila 5 opatrení ako splnené a 5 opatrení ako priebežne plnené.
Ostatné kontroly:
1.

Systémový audit č. A378 zameraný na získanie uistenie o účinnosti riadiacich
a kontrolných systémov v rámci OP KaHR

Vládny audit bol vykonaný na sekcii rozpočtu a financovania, sekcii podporných programov
a v sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) SACR, NARMSP
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a SIEA. Zistené nedostatky boli nefinančného charakteru a nadväznosti na uvedené boli prijaté
opatrenia na zabránenie vzniku podobných nedostatkov.
Dokumentárne overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnení odporúčaní
z vykonaného vládneho auditu č. A 351 a K2176

2.

Kontrolu vykonalo MF SR a neboli zistené žiadne nedostatky.
3.

Audítorská misia zameraná na preverenie funkčnosti riadiacich a kontrolných
systémov
Kontrolu vykonala Európska komisia a neboli zistené žiadne nedostatky.

4. Kontrola dodržiavania usmernenia MH SR č. 11/20006
Kontrolu vykonal Úrad vlády a zistený nedostatok bol nefinančného charakteru.
Zoznam zistení podľa jednotlivých interných a externých kontrol a k nim prislúchajúcich
opatrení je uvedený v tabuľkových prehľadoch, ktoré tvoria súčasť zhodnotenia výsledkov kontrol.
Rozpočtové a príspevkové organizácie MH SR
V roku 2011 v rámci rozpočtových organizácií, oddelením vnútorného auditu MH SR, bol
vykonaný systémový audit, zameraný na získanie informácií o systémoch a na poskytnutie
odborného audítorského stanoviska k adekvátnosti a účinnosti systému vnútornej kontroly,
plánovania a riadenia finančných prostriedkov za roky 2009, 2010 a 2011. Audit bol vykonaný
v Štátnej energetickej inšpekcii v Trenčíne. V uvedenej rozpočtovej organizácii z vykonaného auditu
nevyplynul žiaden finančný postih.
V príspevkových organizáciách rezortu sa v roku 2011 uskutočnilo spolu 130 kontrol, z toho
113 v rámci vlastnej kontrolnej činnosti a 17 ako externé kontroly. Z toho na SARIO pripadá 105
kontrol, a to 99 v rámci vlastnej kontrolnej činnosti a 6 externých kontrol. Vlastná kontrolná činnosť
bola zameraná na oblasť financií, majetku, verejného obstarávania a vnútornej dokumentácie a na
plnenie Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Externé kontroly sa
realizovali kontrolným útvarom Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Úradom
vlády SR.
Na SIEA pripadá 25 kontrol, z toho 14 na vlastnú kontrolnú činnosť a 11 ako externá kontrolná
činnosť. Interné kontroly boli vykonané v Sekcii štrukturálnych fondov a u prijímateľov NFP.
Externé kontroly realizovalo Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad vlády SR so zameraním na oblasť
štrukturálnych fondov.
Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou boli splnené
v stanovených termínoch.
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I. Interné kontroly vykonané na MH SR v rozpočtovom roku 2011
P. č.

Kontrolný orgán

Obdobie výkonu
kontroly od - do

Zameranie kontroly

Kontrolované subjekty

1.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

15.12.2010
- 07.01.2011

Sekcia rozpočtu a
financovania MH SR

0

2.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

01.03.2011

Kancelária ministra komunikačné
oddelenie MH SR

0

-

-

-

3.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

21.03.2011
- 08.04.2011

Odbor informatiky
MH SR

0

-

-

-

4.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

13.06.2011
- 30.06.2011

Sekcia podporných
programov MH SR

0

-

-

-

5.

Odbor kontroly
a vládneho auditu

15.06.2011
- 16.06.2011

Kontrola vecného a časového plnenia
úloh vyplývajúcich z vybraných
uznesení vlády SR pre sekciu
rozpočtu a financovania MH SR
vo 4. štvrťroku 2010
Kontrola uplatňovania zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších
predpisov
Kontrola vecného a časového plnenia
úloh vyplývajúcich z vybraných
uznesení vlády SR pre odbor
informatiky MH SR v 1. štvrťroku
2011
Kontrola dodržiavania Smernice na
prípravu a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády SR, schválenej
uznesením vlády SR č. 512/2001
v znení zmien a doplnení
schválených uzneseniami vlády SR
č. 1061/2004, 974/2005 a 161/2007
a Metodického pokynu na prípravu
a predkladanie materiálov na
rokovanie vlády SR za 1. polrok
2011
Kontrola vecného a časového plnenia
úloh vyplývajúcich z vybraných

Odbor výkonu
obchodných opatrení

0

-

-

-
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Počet
zistení

Počet
prijatých
opatrení
-

Počet
splnených
opatrení
-

Počet
nesplnených
opatrení
-

MH SR

9.

6.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

20.09.2011
- 05.10.2011

7.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

05.12.2011
- 09.12.2011

8.

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

05.12.2011
- 12.12.2011

Odbor kontroly
a vládneho auditu
MH SR

14.02.2011
- 16.08.2011

uznesení vlády SR pre odbor výkonu
obchodných opatrení MH SR
v 2. štvrťroku 2011
Kontrola vecného a časového plnenia
úloh vyplývajúcich z vybraných
uznesení vlády SR pre sekciu
energetiky MH SR v 3. štvrťroku
2011
Kontrola dodržiavania Smernice na
prípravu a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády SR, schválenej
uznesením vlády SR č. 512/2001
v znení zmien a doplnení
schválených uzneseniami vlády SR
č. 1061/2004, 974/2005 a 161/2007
a Metodického pokynu na prípravu
a predkladanie materiálov na
rokovanie vlády SR za 2. polrok
2011
Kontrola vecného a časového plnenia
úloh vyplývajúcich z vybraných
uznesení vlády SR pre osobný úrad
MH SR vo 4. štvrťroku 2011
Vládny audit č. A391 č. K2471
oprávnenosti výdavkov na vybranej
vzorke operácií v rámci OP KaHR
podľa čl. 62 ods. 1 písm. b)
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1260/1999
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MH SR

Sekcia energetiky MH
SR

4

5

Odbor právnych
služieb
a akcionárskych práv
MH SR

0

-

Osobný úrad
MH SR

0

-

-

-

RO OP KaHR – sekcia
podporných
programov MH SR

3

3

3

0

PJ OP KaHR – odbor
rozpočtu a platobnej
jednotky MH SR

3 (Pre 2
opatrenia
schválená
zmena
termínu)
-

(Pre 2
opatrenia
schválená
zmena
termínu)
-

Zoznam zistení podľa jednotlivých kontrol a k nim prislúchajúcich opatrení:

Kontrola č.6
Termín na
odstránenie
nedostatku
Ihneď

Uviesť opatrenie
splnené/nesplnené

2. Predložiť návrh zákona o energetike
v priebehu októbra 2011 na rokovanie
Legislatívnej rady vlády SR.

31.10.2011

Opatrenie splnené 11.10.2011.

3. Predložiť návrh zákona do NR SR do
11.11.2011, tak aby mohol byť na schôdzi NR
SR konanej v decembri 2011 prerokovaný v 1.
čítaní.

31.12.2011

Opatrenie splnené 02.12.2011.

1. Urýchlene ukončiť prípravu analýzy;
2. Predložiť analýzu na rokovanie vlády SR
v termíne oznámenom ministrom
hospodárstva – do 31.12.2012.

31.12.2011
31.12.2011

Uznesením vlády SR č. 802/11, bod B.6 bol
schválený nový termín plnenia úlohy do 30.
júna 2012.

Prijaté opatrenie

Termín na
odstránenie
nedostatku

Uviesť opatrenie
splnené/nesplnené

1. Riaditelia odborov upozornia zodpovedných
zamestnancov na dôslednú archiváciu
príslušných dokladov v súlade
s ustanoveniami Interného manuálu procedúr
RO.

Ihneď

Opatrenie splnené 22.08.2011.

2. RO požiada SORO o zmenu ustanovenia
týkajúceho sa povinnosti vinkulácie poistného
plnenia v prospech banky vo všetkých
zmluvách o poskytnutí NFP.

Ihneď

Opatrenie splnené 27.05.2011.

Zistenie

Prijaté opatrenie

Nesplnené 4 úlohy vyplývajúce z uznesení
vlády SR:
- úlohy č. 2010/174/B/13, č. 2010/174/B/14
a č. 2010/883/B/1/02-3 súvisiace
s novelizáciou zákona o energetike

1.Urýchlene ukončiť medzirezortné
pripomienkové konanie.

- úloha č. 211/340/B/1 súvisiaca s analýzou
ekonomickej výhodnosti prepojenia ropovodu
Družba s rafinériou Schwechat

Kontrola č.9
Zistenie

3 zistenia:
- nepreukázanie vykonania kontroly správnosti
a kompletnosti výzvy (nepredloženie
Kontrolných listov na overenie úplnosti
dokumentácie pri 3 výzvach);

- nedodržanie podmienky Zmluvy o poskytnutí
NFP (poistné bolo vinkulované v prospech
financujúcej banky a nie v prospech
poskytovateľa u 2 Prijímateľov);
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Opatrenie splnené 11.10.2011.

- nedodržanie Interného manuálu procedúr
riadiaceho orgánu - nedostatočný výkon
administratívnej kontroly (nesúlad podielu
oprávnenosti v Súhrnnom pracovnom liste
a vo Výpise priznaných a vyplatených miezd
a odvodov)

3. RO zabezpečí preplatenie oprávneného
výdavku nesprávne kráteného v rámci žiadosti
platbu č. 25140120009206.

31.10.2011

Opatrenie splnené 11.10.2011.

II. Externé kontroly (audity) vykonané na MH SR v rozpočtovom roku 2011
p.č.

1.

2.

3.

Kontrolný orgán

Orgán auditu MF
SR, Sekcia auditu a
kontroly

Orgán auditu MF
SR, Sekcia auditu a
kontroly

EK, DG Regionálna
politika

Obdobie výkonu
kontroly od - do
04. 01. 2011 –
04. 02. 2011

1. 8. 2011 –
15. 11. 2011

20. 6. 2011 – 24. 6.
2011

Zameranie kontroly

Kontrolované subjekty

Dokumentárne overenie
splnenia prijatých opatrení
a zohľadnení odporúčaní
z vykonaného vládneho č.
A 351, č. K2176
Preverenie potvrdilo splnenie
prijatých opatrení z VA č. A315
Systémový audit č. A378,
K2358 zameraný na získanie
uistenia o účinnosti riadiacich
a kontrolných systémov v rámci
OP KaHR podľa čl. 62
nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde
a Kohéznom fonde a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č.
1260/1999
Audítorská misia č.
2011/SK/REGIO/J4/1010/1
zameraná na preverenie
funkčnosti riadiacich
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Počet
zistení

Počet
prijatých
opatrení
0

Počet
splnených
opatrení
0

Počet
nesplnených
opatrení
0

RO, Sekcia
podporných programov

0

RO, Sekcia
podporných
programov, PJ
a jednotlivé SORO
(SACR, SARIO,
SIEA)

5

5

Správu
o plnení
prijatých
opatrení
majú
auditované
osoby zaslať
v termíne do
20. 4. 2012

0

-

-

-

-

Uvádzame len zistenia
a prijaté opatrení za
RO.

RO, Sekcia
podporných programov
a jednotlivé SORO
(SACR, SARIO,

4.

Úrad vlády SR,
Sekcie kontroly
a boja proti
korupcii

7. 12. 2010 - 14. 1.
2011

a kontrolných systémov
v nadväznosti na článok 60
Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006.
Návrh predbežnej správy z
auditu bol doručený na RO dňa
6. 12. 2011 – RO zaslal
vyjadrenia k predmetnej správe
dňa
26. 1. 2012 s požiadavkou
o vypustenie, resp. zmenu
niektorých zistení
Vzhľadom na predpoklad
modifikácie správy neuvádzame
zatiaľ počet zistení/opatrení
Kontrola č. 12694-42003/2010OFZ - Dodržiavanie usmernenia
MH SR č. 11/2006
k zabezpečeniu efektívneho,
korektného využívania
finančných prostriedkov zo ŠF
EÚ v súlade so zásadami
zdravého finančného riadenia
ŠF EÚ a so všeobecne
akceptovanými zásadami

SIEA, PJ)

RO, Sekcia
podporných programov

1

1

V rámci tejto kontroly
bolo kontrolovaným
subjektom aj SORO –
SARIO (samostatný
protokol)
Uvádzame len
zistenia/prijaté
opatrenia za RO

Zoznam zistení podľa jednotlivých kontrol a k nim prislúchajúcich opatrení:
Systémový audit č. A378
Zistenie

Prijaté opatrenie

Zistenie č. 1
Nezapracovanie zmeny vyplývajúcej zo SR ŠF
a KF verzia 4.3 kap. 7 – lehota na informovanie
CKO
V IRD nebola uvedená povinnosť RO
informovať CKO v lehote 15 dní od

Predmetná zmena bola zo strany RO
zapracovaná do IMRO už počas výkonu auditu
Usmernením č. 8, k IMRO, verzia č. 4.1, zo dňa
26. 9. 2011.
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Termín na
odstránenie
nedostatku
Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného

Uviesť opatrenie
splnené/nesplnené
Splnené

1

0

identifikovania chybne, príp. nekorektne
zadaných údajov do ITMS.

Zistenie č. 2
Nezapracovanie zmeny vyplývajúcej z novely
zákona č. 528/2008 Z. z. – sprístupnenie
informácie.
Nezapracovanie zmeny vyplývajúcej z
novelizácie zákona č. 528/2008 Z. z. týkajúcej
sa sprístupnenia SoZN, ktorá sa týka
nezrovnalosti:
1.vysporiadanej P podľa § 27a ods.1 alebo
ods. 4 alebo § 28,
2. na účely vysporiadania ktorej uzavrel
RO/SORO s P dohodu o splátkach podľa § 28a
3. potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na
základe ktorého je P povinný vrátiť príspevok
alebo jeho časť.
Zistenie č. 3
Nesprávne vyplnený KZ pre vykonanie
administratívnej kontroly výzvy KaHR-11JER1101
V KZ pre vykonanie administratívnej kontroly
výzvy KaHR-11JER-1101 na predkladanie
ŽoNFP zo dňa 23. 06. 2011 je pri kontrole
formálnych náležitostí výzvy, a to pri
kontrolnej otázke 1.7 v odpovedi áno“
nesprávne uvedené nevzťahuje na Iniciatívu
JEREMIE. Uvedený nedostatok je formálneho
charakteru, KZ bol vypracovaný v zmysle
prílohy 12, IMRO, verzia 4.1.
Zistenie č. 4
Nedodržanie lehoty 5 dní na zaregistrovanie
ŽoP do ITMS a lehoty 40 dní na overenie ŽoP
a jej predloženie na PJ
Podľa manuálu IMRO 4.1, kap. 5.8, bod 46,
str. 224 „RO zaregistruje žiadosť o platbu v
ITMS do 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia
písomnej verzie. ... V prípade žiadosti o platbu

Predmetná zmena bola zo strany RO
zapracovaná do IMRO, verzia 4.2, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 20. 12. 2011.

auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012
Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

Splnené

Príslušní zamestnanci – manažéri iniciatívy
JEREMIE boli upozornení na zasadnutí
Pracovnej skupiny JEREMIE dňa 13. 2. 2012 na
povinnosť zabezpečovať dôsledné vypĺňanie KZ.
V zmysle predmetného upozornenia sú príslušní
zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle
odporúčania audítorov.

Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

Splnené

Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti
o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č.
518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení
generálnou riaditeľkou sekcie podporných
programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri
spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO,
ako aj predmetného upozornenia sú príslušní
zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle

Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie

Splnené
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– zúčtovanie zálohovej platby, refundácia alebo
predfinancovanie RO do 40 dní od jej
zaregistrovania v ITMS predloží žiadosť na
PJ“.
Testovaním bolo zistené, že v 2 prípadoch
nebola dodržaná lehota 5 dní na zaregistrovanie
ŽoP do ITMS. Testovaním bolo zistené, že v 1
prípade nebola dodržaná lehota 40 dní na
overenie ŽoP a jej predloženie na PJ.
Zistenie č. 5
Neúmerne dlhé obdobie medzi uzavretím
výzvy a podpisom zmluvy o NFP.

odporúčania audítorov.

prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

RO už v čase výkonu auditu prijalo systémové
opatrenia s cieľom skrátiť dĺžku trvania
schvaľovacieho procesu ŽoNFP (zjednodušenie
procesu prípravy a schvaľovania ŽoNFP
využitie
disponibilných
a efektívne
administratívnych kapacít, atď.).

Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

Priebežne sa plní

Výsledky prijatých opatrení by sa mali prejaviť
už
v rámci
schvaľovania
v súčasnosti
prebiehajúcich výziev- KaHR-111SP/LSKxP1101, KaHR-31SP-1101 a KaHR-111SP-1101.
Účinnosť týchto opatrení bude možné preveriť
až po ukončení vyššie uvedených výziev na
predkladanie ŽoNFP, resp. ďalších novo
vyhlásených výziev.
Zistenie č. 1
Neuvedenie časových limitov pri jednotlivých
procesoch.
Vo VMP PJ pre OP KaHR verzia 7.3, príloha č.
14- Audit trail nie sú pri jednotlivých
procesoch financovania uvedené v schéme
časové limity. Audit trail obsahuje názov
procesu, zodpovednosť definovanú na každej
pracovnej pozícii, výstupné dokumenty aj
podporu informačných systémov. Časový limit
pri jednotlivých procesoch sa uvádza len v
kapitole 5.2 Obeh a obsah účtovných dokladov.

Do audit trailu manuálu PJ (časti 5.3 a 5.4) boli
zapracované požadované skutočnosti. Manuál PJ
platný a účinný dňa 29.2.2012

Termín
stanovený
v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

Splnené

Zistenie č. 2
Nedodržanie časových limitov pre spracovanie

Pracovníci PJ boli formou pracovného stretnutia
alebo písomne upozornení na potrebu

Termín
stanovený

Splnené
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ŽoP stanovených v SFR SF a KF.
V prípade kontroly ŽoP č. 25120220015301
došlo k nedodržaniu lehoty 14 dní pre overenie
ŽoP zo strany PJ. ŽoP bola na PJ prijatá dňa
15. 11. 2010 a schválená bola až 02. 12. 2010
tzn., že lehota na schválenie ŽoP bola
prekročená o 3 dni.
Uvedeným konaním bola porušená povinnosť
vykonať kontrolu ŽoP do 14 kalendárnych dní
podľa SFR ŠF a KF (obe verzie auditovanom
období - v. 5.2 a 6.0), kapitoly 4.8 aj z VMP PJ
v. 7.3, kapitola 5.2.

dodržiavania termínu pri výkone PFK. (termín
29. 2. 2012 si dala)

v zápisnici
o prerokovaní
správy
z predmetného
auditu na
splnenie
prijatých
opatrení – dňa
20. 4. 2012

Zistenie

Prijaté opatrenie

Zistenie č. 1

MH SR vypracuje aktualizáciu Usmernenia č.
11/2006 s cieľom zabezpečenia jednotnej
a efektívnej kontroly organizačných štruktúr
SORO podieľajúcich sa na implementácii OP
KaHR.

Termín na
odstránenie
nedostatku
28. 2. 2011

Kontrola č. 12694-42003/2010-OFZ

MH SR pred udelením súhlasu s personálnou
zmenou na poste riaditeľa sekcie štrukturálnych
fondov EÚ na SARIO nepreverilo dodržiavanie
Usmernenia MH SR č. 11/2006 v nadväznosti
na požadované kvalifikačné predpoklady.
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Uviesť opatrenie
splnené/nesplnené
Splnené

III. Kontroly NKÚ vykonané na MH SR v rozpočtovom roku 2011
p.č.

Kontrolný orgán

Obdobie výkonu
kontroly od - do

1.

Najvyšší kontrolný
úrad SR

2.

3.

Počet
zistení

Počet
prijatých
opatrení
0

Zameranie kontroly

Kontrolované subjekty

14. 9. 2011 – 9. 12.
2011

Následná kontrola
implementácie odporúčaní
a opatrení z kontrol a auditov
programov štrukturálnych
fondov programového
obdobia2004-2006, ERDF –
SOP PS

MH SR
(vybraní PP/KP)

0

Najvyšší kontrolný
úrad SR

I. polrok 2011

Kontrola správnosti zostavenia
záverečného účtu kapitoly
Ministerstva hospodárstva SR
za rok 2010

Sekcia rozpočtu
a financovania

10

10

Najvyšší kontrolný
úrad SR

II. polrok 2011

Následná kontrola plnenia
opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov
zistených kontrolami v II.
polroku 2010 a v I. polroku
2011

Sekcia rozpočtu
a financovania

10

10
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Počet
splnených
opatrení
0

10 (5
opatrení
bolo
splnených
a 5 je
priebežne
plnených)
10 (5
opatrení
bolo
splnených
a 5 je
priebežne
plnených)

Počet
nesplnených
opatrení
0

-

-

Zoznam zistení podľa jednotlivých kontrol a k nim prislúchajúcich opatrení:
2. a 3. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR za rok 2010 a Následná kontrola
plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v II. polroku 2010 a v I. polroku 2011
Zistenie

Prijaté opatrenie

Zistenie č. 1
Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu
kapitoly vypracovávať súhrnnú tabuľku plnenia
merateľných ukazovateľov.

Vyhodnotenie plnenia:
Opatrenie splnené. Súhrnná tabuľka plnenia
merateľných ukazovateľov a cieľov jednotlivých
častí programovej štruktúry za rok 2011 je
súčasťou záverečného účtu kapitoly MH SR.
Vyhodnotenie plnenia:
Postupy na vykonanie inventarizácie finančného
majetku štátu v správe Ministerstva
hospodárstva SR“ boli vypracované
s účinnosťou od 1.10.2011. Potvrdené kontrolou
NKÚ SR vykonanou na základe poverenia č.
1753/01 z 3.11.2011.
Vyhodnotenie plnenia:
Ad 1. Budova a pozemok Banského úradu
Banská Bystrica je podľa LV 4068 vlastníctvom
Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
a omylom sa nachádza v našom evidenčnom
majetkovom systéme.
Na základe žiadosti Hlavného banského úradu
(ďalej ako „HBÚ“) o zmenu zápisu údajov
v katastri nehnuteľností v k. ú. Banská Bystrica
došlo k zmene údajov v časti B: Vlastníci a iné
oprávnené osoby nasledovne: Hlavný banský
úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská
Štiavnica, IČO: 31780270, SR
Ku dňu 28. 02. 2011 bol uvedený majetok
vyňatý z účtovnej a majetkovej evidencie
Ministerstva hospodárstva.
Ad 2. Budova a pozemok Banského úradu

Zistenie č. 2
Vypracovať „Postupy na vykonanie
inventarizácie finančného majetku štátu
v správe Ministerstva hospodárstva SR

Zistenie č. 3
Vysporiadať nezrovnalosti v evidencii
nehnuteľného majetku.
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Termín na
odstránenie
nedostatku
Termín:

Uviesť opatrenie
splnené/nesplnené

trvale

Splnené

Termín :
30. 09. 2011

Splnené

Termín:
31. 12. 2011

Splnené
Potvrdené kontrolou NKÚ SR vykonanou
na základe poverenia č. 1753/01
z 3.11.2011.

Zistenie č. 4
Vykonávať fyzickú inventarizáciu pohonných
hmôt služobných automobilov najmenej
jedenkrát ročne, a to pri každej inventarizácii
majetku.
Zistenie č. 5
Zabezpečiť fyzickú a dokladovú inventarizáciu
majetku štátu v správe ministerstva
v periodicite raz ročne.
Zistenie č. 6
Vypracovať v spolupráci s organizačnými
zložkami ministerstva smernicu pre správu

v Košiciach je evidovaný v evidenčnom
majetkovom systéme ministerstva a dokladovou
inventúrou sa zistilo, že na liste vlastníctva č.
10684 je uvedený ako správca majetku štátu
Ministerstvo hospodárstva SR, Obvodný banský
úrad Košice, Mierová 19, Bratislava.
Na základe žiadosti Ministerstva hospodárstva
o zmenu zápisu údajov v katastri nehnuteľností
v k. ú. Košice došlo k zmene údajov v časti B:
Vlastníci a iné oprávnené osoby nasledovne:
Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50
Banská Štiavnica, IČO: 31780270, SR.
Ku dňu 30. 05. 2011 bol uvedený majetok
vyňatý z účtovnej a majetkovej evidencie
Ministerstva hospodárstva.
Ad. 3 Pozemok Patince- dokladovou inventúrou
bolo zistené, že pozemok v Patinciach bol
evidovaný na LV č. 446 a vlastníkom je
PATRESORT, s.r.o. časť kúpele 292, 946 39
Patince.
V evidenčnom systéme nehnuteľného majetku
v správe Ministerstva hospodárstva SR bolo
uvedené nesprávne číslo listu vlastníctva
vzdelávacieho zariadenia v Patinciach. Na LV č.
326 je správne zaevidované vlastníctvo SRMinisterstvo hospodárstva SR ku stavbe- súp. č.
316 na parc. č. 4245/113 a k pozemkom- C KN
parc. č. 4245/113 , zastavané plochy a nádvoria
a C KN parc. 4245/309, ostatné plochy.
Vyhodnotenie plnenia:
Fyzická inventarizácia pohonných hmôt
služobných automobilov bola vykonaná.
Potvrdené kontrolou NKÚ SR vykonanou na
základe poverenia č. 1753/01 z 3.11.2011.
Vyhodnotenie plnenia:
Potvrdené kontrolou NKÚ SR vykonanou na
základe poverenia č. 1753/01 z 3.11.2011.
Vyhodnotenie plnenia:
Od septembra 2011 prebiehali intenzívne práce
na implementácii nového EIS na báze SAP R/3.
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Termín:
31. 12. 2011

Splnené

Termín:
31. 12. 2011
a priebežne

Splnené

Termín:
30. 09. 2011

Plní sa priebežne

ekonomického informačného systému (ďalej
len „EIS“), ktorý bude určovať činnosti
a zodpovednosť zamestnancov ministerstva za
jednotlivé oblasti a moduly EIS.

Zistenie č. 7
Zabezpečiť zadefinovanie jednoznačnej
identifikácie používateľov a formalizovať
proces správy používateľských účtov EIS.

Zistenie č. 8
Pravidelne sledovať proces správy
používateľských účtov EIS vrátane spôsobu
o vytvorenia, zrušenia, aktualizácie, resp.
zablokovanie používateľských účtov.

Od 1.1.2012 je systém využívaný v produktívnej
prevádzke, avšak aj po tomto dátume prebieha
jeho postupné dolaďovanie. Finálne ukončenie
implementácie systému sa očakáva až 30.4.2012.
Priebežne pripravujeme smernicu pre správu
nového EIS (bod 3.1), pre ktorú je kľúčové
nastavenie nového EIS, ktoré sa v súčasnosti ešte
tvorí. V priebehu implementácie definujeme role
a účty užívateľov EIS a pravidlá správy týchto
účtov (bod 3.2 a 3.3) podľa zmeny procesov
práce v závislosti na nastavení nového EIS.
Implementujeme kontrolné mechanizmy pre
korektne zadávanie dátumových údajov do
nového EIS (bod 3.4).
Vyhodnotenie plnenia:
Od septembra 2011 prebiehali intenzívne práce
na implementácii nového EIS na báze SAP R/3.
Od 1.1.2012 je systém využívaný v produktívnej
prevádzke, avšak aj po tomto dátume prebieha
jeho postupné dolaďovanie. Finálne ukončenie
implementácie systému sa očakáva až 30.4.2012.
Priebežne pripravujeme smernicu pre správu
nového EIS (bod 3.1), pre ktorú je kľúčové
nastavenie nového EIS, ktoré sa v súčasnosti ešte
tvorí. V priebehu implementácie definujeme role
a účty užívateľov EIS a pravidlá správy týchto
účtov (bod 3.2 a 3.3) podľa zmeny procesov
práce v závislosti na nastavení nového EIS.
Implementujeme kontrolné mechanizmy pre
korektne zadávanie dátumových údajov do
nového EIS (bod 3.4).
Vyhodnotenie plnenia:
Od septembra 2011 prebiehali intenzívne práce
na implementácii nového EIS na báze SAP R/3.
Od 1.1.2012 je systém využívaný v produktívnej
prevádzke, avšak aj po tomto dátume prebieha
jeho postupné dolaďovanie. Finálne ukončenie
implementácie systému sa očakáva až 30.4.2012.
Priebežne pripravujeme smernicu pre správu
nového EIS (bod 3.1), pre ktorú je kľúčové
nastavenie nového EIS, ktoré sa v súčasnosti ešte
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Termín:
30. 06. 2011

Plní sa priebežne

Termín:
trvale

Plní sa priebežne

Zistenie č. 9
Zabezpečiť zapracovanie systémových
kontrolných mechanizmov pre korektné
zadávanie dátumových údajov do majetkovej
evidencie EIS.

Zistenie č. 10
Zaradiť do účtovnej evidencie technické
zhodnotenie majetku hospodárskej mobilizácie
na základe migrácie obstaraného základného
majetku hospodárskej mobilizácie do
informačného systému MH SR

tvorí. V priebehu implementácie definujeme role
a účty užívateľov EIS a pravidlá správy týchto
účtov (bod 3.2 a 3.3) podľa zmeny procesov
práce v závislosti na nastavení nového EIS.
Implementujeme kontrolné mechanizmy pre
korektne zadávanie dátumových údajov do
nového EIS (bod 3.4).
Vyhodnotenie plnenia:
Od septembra 2011 prebiehali intenzívne práce
na implementácii nového EIS na báze SAP R/3.
Od 1.1.2012 je systém využívaný v produktívnej
prevádzke, avšak aj po tomto dátume prebieha
jeho postupné dolaďovanie. Finálne ukončenie
implementácie systému sa očakáva až 30.4.2012.
Priebežne pripravujeme smernicu pre správu
nového EIS (bod 3.1), pre ktorú je kľúčové
nastavenie nového EIS, ktoré sa v súčasnosti ešte
tvorí. V priebehu implementácie definujeme role
a účty užívateľov EIS a pravidlá správy týchto
účtov (bod 3.2 a 3.3) podľa zmeny procesov
práce v závislosti na nastavení nového EIS.
Implementujeme kontrolné mechanizmy pre
korektne zadávanie dátumových údajov do
nového EIS (bod 3.4).
Vyhodnotenie plnenia:
Z dôvodu prechodu na nový EIS nebolo možné
majetok zapracovať do pôvodného systému.
V súčasnosti prebieha implmentačná fáza
nasadenia nového EIS, a zároveň odbor
bezpečnosti a krízového riadenia vypracováva
mimoriadnu účtovnú závierku, na základe ktorej
bude majetok zaradený do nového EIS.
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Termín:
30. 06. 2011

Plní sa priebežne

Termín:
priebežne,
najneskôr do
31. 12. 2011

Plní sa priebežne

1.8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE KAPITOLY
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov
Celkový majetok kapitoly MH SR k 31.12.2011 je 698 863 125,50 Eur, z toho neobežný
majetok predstavuje objem 649 401 833,60 Eur, obežný majetok je v hodnote 49 252 025,04 Eur.
Časové rozlíšenie aktív je vo výške 209 266,86 Eur. Hodnota celkového majetku sa zvýšila
o 6 671 829,99 Eur.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu
neobežného majetku
o 6 099 370,73 Eur. Zvýšenie pozostáva z nasledovného:
- dlhodobý nehmotný majetok vo výške 15 894,65 Eur
- dlhodobý hmotný majetok vo výške 5 022 976,08 Eur
- dlhodobý finančný majetok vo výške 1 060 500,00 Eur
Zvýšenie obežného majetku v roku 2011 je v úhrnnej výške o 546 679,64 Eur. Podstatné
položky zvýšenia sú:
- pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov o 1 786 758,24 Eur
- bankové účty o 1 941 182,30 Eur
- poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom verejnej správy o 235 230 Eur
Významnejšou zmenou z pozície úradu MH SR bol v r. 2011 odpredaj rekreačného zariadenia
„Senec“ z majetku MH SR v sume 588 668 Eur.
- stav a vývoj záväzkov
Vlastné imanie a záväzky kapitoly MH SR vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom
o 6 671 829,99 Eur.
Záväzky kapitoly MH SR v porovnaní s rokom 2010 sú vyššie o sumu
11 843 829,24 Eur. K podstatnému zvýšeniu záväzkov prišlo pri rezervách o 2 577 930,46 Eur a
pri zúčtovaní transferov štátneho rozpočtu o 8 894 944,86 Eur.
Na výške rezerv sa významnou čiastkou podieľal úrad MH SR, ktorý k 31.12.2011 vykázal
rezervu na súdne spory vo výške 12 646 522,54 Eur.
Časové rozlíšenie pasív sa za kapitolu MH SR znížilo o 6 025 895,15 Eur z dôvodu delimitácie
majetku MVaRR SR na MDaRR SR.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2011 za kapitolu MH SR
v celkovej sume
15 454 103,20 Eur tvorili záväzky z obchodných vzťahov vo výške 9 204,15 Eur, ostatné záväzky vo
výške 13 436 148,15 Eur, nevyfakturované dodávky vo výške 13 123,64 Eur, iné záväzky vo výške
1 215 551,45 Eur, zamestnanci vo výške 257 591,91 Eur, ostatné záväzky voči zamestnancom vo
výške 11 200,65 Eur, záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni vo výške 405 102,71 Eur a dane
vo výške 106 180,54 Eur.
Dlhodobé záväzky k 31.12.2011 za kapitolu MH SR boli vo výške 98 585,30 Eur. Tvorili ich
záväzky sociálneho fondu vo výške 78 246,19 Eur a iné záväzky vo výške 20 339,11 Eur.

51

- stav a vývoj pohľadávok
Za kapitolu MH SR k 31.12.2011 sú evidované pohľadávky vo výške 11 595 297,67 Eur, čo je
o 842 542,79 Eur menej v porovnaní s rokom 2010.
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2011 za kapitolu MH SR sú vykázané v celkovej výške
11 591 360,76 Eur.
Dlhodobé pohľadávky
3 936,91 Eur.

k 31.12.2011 za kapitolu MH SR sú vykázané v celkovej výške

- významné pohľadávky
Pohľadávka voči Ing. Ľuboslavovi Mazurekovi

13 938,80 Eur

Ing. Ľuboslavovi Mazurekovi, obchodnému radcovi na Obchodno-ekonomickom oddelení
v Belehrade chýbalo v trezore 18 936,65 DM.
MH SR si súdnou žalobou uplatnilo pohľadávku proti Ing. Mazurekovi. Okresný súd v Poprade
žalobe vyhovel a rozsudok nadobudol právoplatnosť 14.08.2002. Dňa 24. apríla 2003 dostalo MH SR
stanovisko z OS v Poprade, že menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava, nie je vedený ani na úrade
práce, ani na pobočke v Sociálnej poisťovni. Podľa vyjadrenia susedov sa zdržiava v cudzine.
Uznesením polície v Poprade zo dňa 01.08.2003 bolo trestné konanie proti Ing. Mazurekovi
zastavené, nakoľko ani na základe vyhláseného pátrania po obvinenom sa nepodarilo zistiť jeho
pobyt.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmetná pohľadávka je v súčasnosti nevymožiteľná.
Pohľadávka voči Štefanovi Kišimonovi

7 800,57 Eur

Nedoplatok na nájomnom za prenájomnom hotela Bratislava v Starej Lesnej. Vo veci koná
exekútor.
Pohľadávka voči EUROPA Tours, s.r.o.

1 275 630,18 Eur

Pohľadávka je delimitovaná z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Spoločnosť bola v konkurze, pohľadávka vo výške 1 561 894,14 Eur bola uplatnená a čiastočne
vymožiteľná.
O nevymožiteľnom zvyšku pohľadávky bolo Rozhodnutím ministra hospodárstva č. 18/2011
z 31. marca 2011 rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu. Listom
č. MF/15364/2011-82 zo dňa 18.05.2011 Ministerstvo financií SR súhlasilo s trvalým upustením
od vymáhania pohľadávky štátu. Odbor financovania ministerstva v súlade so zákonom
č. 278/1993 eviduje pohľadávku v účtovnej evidencii do 18.05.2012.
Pohľadávka voči Veronike Tóthovej, bývalej zamestnankyni MH SR

102 905,52 Eur

Podľa rozsudku vydaného Okresným súdom Bratislava II, bolo uložené Veronike Tóthovej
zaplatiť pohľadávku voči MH SR.
Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Staromlynská 11, vydal príkaz na vykonanie exekúcie
zrážkami zo mzdy povinnej – Veronika Tóthová. V priebehu roku 2011 boli poukázané na účet
ministerstva platby vo výške 1 362,07 Eur.
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Pohľadávka voči - Viliam Khandl - rok vzniku 1992

706 965 Eur

(Pohľadávka pozostáva zo sumy 706 965 Eur s úrokom z omeškania z tejto sumy vo výške
17,6 % ročne od 17.05.1992)
- pohľadávka vznikla na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR, ktoré
podalo návrh v ktorom žiadal, aby odporca z dôvodu, že svojím protiprávnym konaním, za ktoré bol
aj právoplatne odsúdený poškodil na právach navrhovateľa a bezdôvodne sa obohatil o čiastku
21 298 000 Sk (706 965 Eur). Zákonom č. 139/2003 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 575/2001 Z. z.
prešla pôsobnosť navrhovateľa na Ministerstvo hospodárstva SR.
- dodržiavanie platobnej disciplíny
Dodržiavanie platobnej disciplíny zabezpečuje MH SR v maximálnej možnej miere, medzi
ktoré patrí aj dodržiavanie splatnosti dodávateľských faktúr.
- stav návratných finančných výpomocí
K 31.12.2011 úrad MH SR evidoval poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy v úhrnnej výške 235 230 EUR. Ide o štátne podniky v likvidácii –
TEXICOM Trenčín, UTAR Bratislava a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Žilina.
1.9.

MAJETKOVÉ ÚČASTI ŠTÁTU V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Názov a sídlo spoločnosti
v ktorej má kapitola majetkový podiel

Podiel na zákl.
imaní
spoločnosti v%

Podiel na
hlasovacích

Účtovná hodnota podielu
vykázaná v súvahe k

právach v %

31. 12. 2011

31. 12. 2011

31. 12. 2010

31. 12. 2011

1. Transpetrol, a.s.

100

100

2. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
a.s.

100

100

36 446 940,60

36 446 940,60

3. MH Invest, s.r.o.

100

100

4 899 654,00

5 960 154,00

4. MH Development, s.r.o.

100

100

38 704 110,00

38 704 110,00

ústav

63

63

2 671 878,00

2 671 878,00

6. ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s.
v konkurze

66

66

29 926 442,00

29 926 442,00

7. ZŤS TEES, Martin, a.s. v konkurze

66

66

24 632 543,00

24 632 543,00

a)Dcérske spoločnosti*

5. ZŤS Výskumno-vývojový
Martin, a.s. v konkurze

b)Spoločnosti
vplyvom**

s podstatným
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231 945 984,79 231 945 984,79

1. Slovak Telekom, a.s.

34

34

293 798 419,99 293 798 419,99

SPOLU:

x

x

663 025 972,38 664 086 472,38

Komentár, ktorého obsahom je dátum obstarania majetkového podielu, resp. založenia
spoločnosti, zmeny v ZI v priebehu roka 2011 a ďalšie dostupné informácie sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke. V súčasnosti nie sú k dispozícii ročné účtovné závierky príslušných
spoločností za rok 2011.
Spoločnosť
s majet.
podielom (ďalej len
MP) MH SR
1.

Transpetrol, a.s.

Dátum
obstarania
MP
22.12.1992

Dátum
založenia
spoločnosti

Zmeny v ZI v r.
2011

22.12.1992

-

100%

Iná OS, v ktorej má
príslušná OS MP
Spoločnosti:
- BSP Bratislava - Schwechat

28.01.2002
- SWS Vojany, s.r.o.
(predaj 49%)

2.

Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s.

17.04.2009

- UniCredit Bank
Slovakia, a.s.

(kúpa 49%)

- Energotel, a.s.

13.12.2005

16.07.2005

-

Spoločnosť:
- JESS, a.s.- v r. 2010
založila JESS Invest, s.r.o.

3.

MH Invest, s.r.o.

12.01.2007

12.01.2007

+ 1 060 500,00

-

(zvýšenie ZI
peňažným
vkladom)
4.

MH Development, s.r.o.

16.02.2006

16.02.2006

-

-

5.

ZŤS
Výskumnovývojový ústav Martin,
a.s. v konkurze

v konkurze
od
10.12.1999

07.01.1991

-

-

6.

ZŤS
Dubnica
nad
Váhom, a.s. v konkurze

v konkurze
od
25.01.1999

30.04.1996

-

-

7.

ZŤS TEES, Martin, a.s.
v konkurze

v konkurze
od
10.12.1998

01.05.1996

-

-

8.

Slovak Telekom, a.s.

08.01.2008

01.04.1999

-

Spoločnosti:
- Zoznam, s.r.o.
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- Zoznam Mobile, s.r.o.
- Telekom Sec., s.r.o.
- PosAm, s.r.o.
SPOLU:

x

x

1 060 500,00

x

1.10. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V PÔSOBNOSTI KAPITOLY
Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR boli v roku 2011 dve štátne
príspevkové organizácie – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej SARIO)
a Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej SIEA).
Príspevkové organizácie finančné prostriedky použili na aktivity súvisiace s podporou investícií
zahraničných a domácich subjektov na Slovensku, podporou zahraničného obchodu, vrátane exportu,
podporou regionálneho rozvoja a na činnosti vyplývajúce z implementácie štrukturálnych fondov
Európskej únie a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečovali v zmysle Hlavných úloh týchto organizácií.
Podľa programovej štruktúry sa prostriedky poskytovali na projekt 07K0402 Administrácia
SARIO a podprogram 07K0F Podpora významnej investície AU Optronics (SARIO), na podprogram
07L04 Podpora programov rezortu – Administrácia SIEA a projekt 07K0D05 Podpora energetickej
efektívnosti (SIEA).
Rozpočet príjmov a výdavkov príspevkových organizácií bol schválený ako vyrovnaný vo
výške 4 710 064 Eur. Upravený rozpočet príjmov bol 6 399 115 Eur a skutočnosť vo výške
9 200 428 Eur, čo predstavuje 143,8 % plnenie. Upravený rozpočet výdavkov bol 6 590 927 Eur
a skutočnosť 8 934 950 Eur, čo predstavuje 135,6 % plnenie. Upravený rozpočet príjmov za rok 2011
bol o 191 812 Eur nižší ako upravený rozpočet výdavkov. Dosiahnutá skutočnosť v príjmoch bola
o 265 478 Eur vyššia ako vo výdavkoch.
V štruktúre dosiahnutých príjmov mali nedaňové príjmy 11,6 % podiel a granty a transfery
88,4 % podiel. Na nedaňových príjmoch sa najvýraznejšie podieľali administratívne poplatky a iné
poplatky a platby. Na grantoch a transferoch mali tuzemské bežné transfery a granty najvyšší 75,5 %
podiel, tuzemské kapitálové granty a transfery sa podieľali 2,2 % a zahraničné transfery 22,3 %.
V štruktúre dosiahnutých výdavkov mali bežné výdavky 98,2 % podiel a kapitálové výdavky
1,8 % podiel. Na bežných výdavkoch mali najvyšší 50,3 % podiel tovary a služby a mzdy a platy
30,6 %. Kapitálové výdavky vo výške 157 850 Eur v plnom rozsahu súviseli s obstarávaním
kapitálových aktív.
V rámci funkčnej klasifikácie v ekonomickej oblasti na dosiahnutých bežných výdavkoch sa
všeobecná ekonomická a obchodná oblasť podieľala 36,4 % a elektrická energia 63,6 %.
V kapitálových výdavkoch najvýraznejší 86,7 % podiel dosiahli výdavky na elektrickú energiu.
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Zhodnotenie majetkovej pozície, osobitne zmena stavu majetku a záväzkov
Podľa agregovanej súvahy príspevkových organizácií za rok 2011 aktíva ako potreby tvorí
majetok spolu vo výške 4 194 934 Eur, čo predstavuje zníženie oproti bezprostredne
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 206 802 Eur, t.j. na 95,3 %. V štruktúre majetku spolu na
neobežný majetok pripadá 2 010 776 Eur, t. j. 47,9 %, na obežný majetok 2 022 701 Eur, t.j.
48,2 % a na časové rozlíšenie 161 458 Eur, t. j. 3,9 %.
Neobežný majetok sa oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu znížil
o 391 651 Eur pri znížení dlhodobého nehmotného majetku o 187 226 Eur a znížení dlhodobého
hmotného majetku o 204 425 Eur. Na neobežnom majetku predstavoval dlhodobý nehmotný majetok
26,5 % a dlhodobý hmotný majetok 73,5 % podiel.
Obežný majetok sa oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu zvýšil o 168 066 Eur
znížením zásob o 13 237 Eur, dlhodobých pohľadávok o 41 758 Eur, zvýšením
krátkodobých pohľadávok o 15 714 Eur a finančných účtov o 207 347 Eur.
Podľa agregovanej súvahy príspevkových organizácií za rok 2011 pasíva ako zdroje krytia vo výške
4 194 934 Eur tvorí vlastné imanie a záväzky spolu. Zmena stavu pasív oproti bezprostredne
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu znamená zníženie o 206 802 Eur. Z toho vlastné imanie

predstavuje zníženie o 127 495 Eur a záväzky zníženie o 79 307 Eur. Podiel vlastného imania na
celkových pasívach bol 7,2 % a záväzkov 92,8 %.
Na dlhodobé záväzky pripadá zvýšenie o 55 902 Eur a na rezervy o 9 070 Eur, na krátkodobé
záväzky zníženie o 116 845 Eur a na zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy o 27 434 Eur.
Podľa agregovaného výkazu ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2011 sa dosiahli
výnosy celkom 8 957 664 Eur, čo oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
predstavuje zvýšenie o 908 755 Eur. Najvýraznejšie sa na zvýšení výnosov podieľali transfery vo
výške 736 846 Eur. Tržby za vlastné výkony a tovar sa zvýšili o 133 124 Eur.
Náklady celkom boli vo výške 9 084 115 Eur, čo predstavuje zvýšenie oproti bezprostredne
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 1 527 759 Eur. Na zvýšení nákladov sa najvýraznejšie
podieľali služby vo výške 1 366 802 Eur a osobné náklady vo výške 228 809 Eur.
Výsledok hospodárenia po zdanení bola strata vo výške 127 495 Eur. Oproti bezprostredne
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo k zníženiu výsledku hospodárenia o 611 433 Eur.
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ZÁVER
Ministerstvo hospodárstva SR počas celého roka 2011 venovalo pozornosť rozpočtu kapitoly,
jeho úpravám v zmysle rozpočtových opatrení, sledovaniu použitia výdavkov a naplňovaniu príjmov.
Prioritami ministerstva v roku 2011 bola realizácia významných investícií, investičných stimulov,
regionálneho rozvoja, ako aj financovanie opatrení OP KaHR.
Celkové príjmy za rok 2011 sa naplnili do výšky 245 920 481 Eur, t.j. plnenie na 53,6 %
ročného objemu vo výške 458 658 642,94 Eur. Upravený rozpočet príjmov bez prostriedkov EÚ sa
naplnil na 100,2 %, t.j. 90 099 664 Eur, z toho príjmy štátneho rozpočtu – záväzný ukazovateľ vo
výške 90 098 605 Eur a zahraničný grant vo výške 1 059 Eur. Príjmy z prostriedkov EÚ a VOJ boli
plnené na 42,3 %, t.j. vo výške 155 820 817 Eur. Nízke plnenie príjmov kapitoly ovplyvnilo hlavne
neplnenie príjmov z rozpočtu EÚ, v dôsledku toho, že rozpočet na rok 2011 bol navýšený
rozpočtovým opatrením MF SR č. 46/2011 z 23. 12. 2011 o 212 988 487,98 Eur bez predchádzajúcej
žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné použiť v roku 2011, ani presunúť do roku 2012.
Rozpočet výdavkov v roku 2011 pokryl nevyhnutné výdavky rezortu, realizáciou ktorých bolo
zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva. Celkové rozpočtované výdavky na rok 2011 boli po
rozpočtových opatreniach vo výške 539 561 748 Eur, čerpanie 284 700 633 Eur, t.j. 52,8 % ročného
objemu. Čerpanie výdavkov v roku 2011 bolo ovplyvnené hlavne nízkym čerpaním prostriedkov
určených na projekty EÚ, ktoré boli čerpané na 42,6 %. Nízke čerpanie prostriedkov EÚ bolo
spôsobené dodatočným povolením prekročenia limitu výdavkov v rámci zdrojov 13S1 a 13S2 z roku
2010 vo výške 251 808 243,68 Eur, prostredníctvom rozpočtového opatrenia MF SR č. 46/2011 z
23. 12. 2011 bez predchádzajúcej žiadosti MH SR. Tieto prostriedky už nebolo možné použiť v roku
2011, ani presunúť do roku 2012 a zostali nevyčerpané.
V priebehu celého roka Ministerstvo hospodárstva SR analyzovalo použitie zdrojov rozpočtu
a ani v jednom štvrťroku nedošlo k prekročeniu povoleného objemu výdavkov.
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