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 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY 

 

1.1. SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA KAPITOLY A  JEJ HOSPODÁRENIA  

V HODNOTENOM ROZPOČTOVOM ROKU 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy 

Slovenskej republiky pre:  

a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných 

výrobkov,  

b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych 

odpadov a energetickú efektívnosť,  

c) teplárenstvo a plynárenstvo,  

d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných a 

nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,  

e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych 

produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 

podpory spracovania dreva a biotechnológií,  

f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia 

vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú 

zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia 

v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,  

g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného 

priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou 

ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky 

vnútorného trhu Európskej únie,  

h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a 

využívaním ložísk nerastov,  

i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky 

v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,  

j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,  

k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými 

zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,  

l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,  

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej 

sfére,  

n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d). 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej 

politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie 

úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo 

v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na 

realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej 

pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom 

medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku 

vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva 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 



3 

 

a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú 

právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných 

všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej 

pôsobnosti. 

 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

                                                                                                                                    v eurách 
 Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet     

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

%   

k uprav. 

rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 353 379 394,00 363 872 605,93 367 798 836,99 101,08 

z toho:  

prijaté z rozpočtu EÚ  

 

269 094 394,00 

 

279 587 605,93 

 

279 587 605,93 

 

100,00 

Výdavky spolu 493 074 252,00 740 120 498,24 729 265 246,50   98,53 

z toho:  

kryté prostriedkami EÚ 

 

269 094 394,00 

 

288 166 682,00 

 

288 140 050,89 

 

  99,99 

Saldo 

príjmov a výdavkov 

 

-139 694 858,00 

 

-376 247 892,31 

 

-361 466 409,51 

 

  96,07 

z toho: z prostriedkov EÚ                       0,00 -8 579 076,07  -8 552 444,96 99,69 

Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte 

na rok 2021 vo výške 353 379 394,00 eur. Rozpočet príjmov kapitoly MH SR bol 

k 31. 12. 2021 upravený na sumu 363 872 605,93 eur a skutočné príjmy kapitoly boli 

dosiahnuté v sume 367 798 836,99 eur, t. j. plnenie na 101,08 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli 

naplnené v sume 279 587 605,93 eur, t. j. plnenie na 100,00 % k upravenému rozpočtu príjmov 

k 31. 12. 2021.  

Výdavky kapitoly boli zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 

schválené v sume 493 074 252,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2021 rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravené na sumu 740 120 498,24 eur. Celkové čerpanie výdavkov 

kapitoly MH SR v roku 2021 bolo v sume 729 265 246,50 eur, t. j. 98,53 % z upraveného 

rozpočtu výdavkov k 31. 12. 2021.  

 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

Ministerstvo financií SR listom č. MF/020484/2020-441 zo 17. 12. 2020 rozpísalo 

Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej 

štruktúry na rok 2021 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 425/2020 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2021.                 

                                                                                                                             v eurách 

UKAZOVATELE Schválený Upravený Skutočnosť % 

  
rozpočet     

k 1.1.2021 

rozpočet 

k 31.12.2021 k 31.12.2021  

A 1 2 3 

4 = 

(3/2)*100 

I. PRÍJMY KAPITOLY SPOLU  

    v tom: 353 379 394,00 363 872 605,93 367 798 836,99 101,08 

    A. Záväzný ukazovateľ      

kód zdroja 111+131K 84 285 000,00 84 285 000,00 83 992 696,17 99,65 

    B. Prostriedky EÚ     

kód zdroja 1AA1+3AA1+13S1 269 094 394,00 279 587 605,93 282 544 469,65 101,06 

    C. Prostriedky na spolufinancovanie 

         kód zdroja 1AA2+13S2+3AA2 0,00 0,00 1 261 671,17 - 
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II. VÝDAVKY KAPITOLY  SPOLU (A+B+C) 493 074 252,00 740 120 498,24 729 265 246,50 98,53 

     A. Prostriedky ŠR      

          kód zdroja 111+131I +131J+131K+131Z 174 750 618,00   380 822 051,61 369 998 130,57 97,16 

     B. Prostriedky na spolufinancovanie  

          kód zdroja 1AA2+1AC3+3AA2+3AB2+3AC2+ 

          3AC3 

 

 

49 229 240,00 

 

 

71 131 764,63 

 

 

71 127 065,04 99,99 

     C. Prostriedky EÚ  

          kód zdroja 1AA1+1AB1+1AC1+3AA1+3AB1+ 

          3AC1 

 

 

269 094 394,00 

 

 

288 166 682,00 

 

 

288 140 050,89 99,99 

-    mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania (610), (kód zdroja 111) 13 520 907,00 13 644 518,00 13 555 120,46 99,34 

         z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné      

osobné vyrovnania aparátu  ústredného 

orgánu 7 792 411,00 7 813 472,00 7 792 092,00 99,73 

     Počet zamestnancov rozpočtových organizácií      

podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR         

č. 649/2020 885 912 791 86,73 

                        z toho: aparát ústredného orgánu 525 552 483 87,50 

- administratívne kapacity rozpočtových 

organizácií osobitne sledované, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR                

č. 649/2020 174 176 136 77,27 

- kapitálové výdavky (700), kód zdroja 

111+131I+131J+131K 

 

14 377 132,00 
 

50 973 706,86 
 

50 971 125,80 99,99 

III. VÝDAVKY  ŠTÁTNEHO  ROZPOČTU  NA 

     REALIZÁCIU  PROGRAMOV  NA  ROK  2021     

07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 138 846 232,00 289 485 833,69 281 962 641,80 97,40 

07K010F Podpora útlmu rudného baníctva 1 763 396,00 5 191 547,00 3 239 863,00 62,41 

07K0115  Národný jadrový fond 377 267,00 377 267,00 290 063,77 76,89 

07K0119  Národný jadrový fond – odvody od 

prenosovej sústavy a distribučných sústav  

 

72 000 000,00 

 

77 860 683,91 

 

74 086 512,27 95,15 

07K0403  Podpora rozvoja strategických investícií -

Investičné stimuly 

 

0,00 

 

9 792 754,29 

 

9 792 754,29 100,00 

07L Tvorba a implementácia politík 30 305 686,00 76 759 974,24 73 697 954,07 96,01 

06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR 2 100 000,00 13 108 655,70 13 064 536,90 99,66 

09704 Príspevky Slovenskej republiky do 

medzinárodných organizácií - MH SR 1 000 000,00 1 000 000,00 863 492,69 86,35 

0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry 

            v Slovenskej republike 4 300,00 4 300,00 4 175,34  97,10 

0EA02 Operačný program Integrovaná 

             infraštruktúra - časť MH SR  

 

318 323 634,00 

 

356 357 811,93 

 

356 357 811,93 100,00 

0EK0J Informačné technológie financované 

             zo štátneho rozpočtu - MH SR 

 

2 494 400,00 

 

3 403 922,68 

 

3 314 633,77 97,38 

 

Záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov kapitoly MH SR boli v roku 2021 dodržané.  

Hospodárenie kapitoly bolo v priebehu roka 2021 realizované v súlade s rozpisom záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 a jeho zmenami, ktoré sa realizovali rozpočtovými 

opatreniami MF SR alebo rozpočtovými opatreniami v právomoci správcu rozpočtovej kapitoly 

v súlade s § 16 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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1.2. PRÍJMY KAPITOLY  

      v eurách 

 Schválený 

rozpočet  

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Plnenie 

k 31.12.2021 

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 353 379 394,00 363 872 605,93 367 798 836,99 

A. záväzný ukazovateľ (ŠR) 84 285 000,00 84 285 000,00 83 992 696,17 

v tom:    

zdroj 111 84 285 000,00 84 285 000,00 83 875 409,38 

zdroj 131K 0,00 0,00 117 286,79 

B. prostriedky EÚ 269 094 394,00 279 587 605,93 282 544 469,65 

v tom:    

zdroj 1AA1 269 094 394,00 97 672 683,90 99 506 812,23 

zdroj 3AA1 0,00 181 914 922,03 183 037 657,42 

C. prostriedky na 

spolufinancovanie 

 

0,00 

 

0,00 

 

1 261 671,17 

v tom:    

zdroj 1AA2 0,00 0,00 1 004 791,14 

zdroj 13S2 0,00 0,00 58 750,23 

zdroj 3AA2 0,00 0,00 198 129,80 

 Príjmy pre kapitolu MH SR na rok 2021 boli zákonom o štátnom rozpočte schválené 

vo výške 353 379 394,00 eur. V priebehu roka bol rozpočet príjmov upravený na sumu 

363 872 605,93 eur.  

 Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2021 naplnené v sume 367 798 836,99 eur. 

Z tohto objemu boli nedaňové príjmy naplnené v sume 88 211 231,06 eur a granty a transfery 

boli naplnené v sume 279 587 605,93 eur. 

Príjmy zo zdrojov štátneho rozpočtu boli naplnené v sume 83 992 696,17 eur, 

prostriedky zo zdrojov rozpočtu EÚ boli prijaté v sume 282 544 469,65 eur a príjem v sume 

1 261 671,17 eur tvorili prostriedky na spolufinancovanie. 

 Celkové príjmy v roku 2021 boli splnené na 101,08 % z upraveného ročného objemu 

príjmov k 31. 12. 2021.  

 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Nedaňové príjmy a granty 

Kategória 200 - Nedaňové príjmy 

Kategória 200 - Nedaňové príjmy boli v roku 2021 naplnené vo výške 88 211 231,06 eur 

a tvorili ich hlavne iné nedaňové príjmy, ďalej príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, 

administratívne poplatky, iné poplatky a platby a kapitálové príjmy v nasledovnej štruktúre: 

Kategória 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 5 075 488,37 eur 

v tom: 

 príjmy z dividend od spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. vo výške 

3 000 000,00 eur a Transpetrol, a. s. vo výške 2 000 000,00 eur, 

 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 75 488,37 eur.  

Kategória 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 2 058 081,35 eur 

v tom: 

 administratívne poplatky v sume 1 134 997,71 eur boli naplnené z výkonu puncovej 

kontroly a z plnenia biocídneho zákona, 
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 pokuty, penále a iné sankcie v sume 869 562,02 eur boli naplnené najmä pokutami a 

sankciami prijatými Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) a Hlavným banským úradom 

ako penále za nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory 

a vydobyté nerasty a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri 

dobývaní ložísk nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru, 

 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 

53 521,62 eur boli naplnené SOI za predaj výrobkov, tovarov a služieb. 

Kategória 230 – Kapitálové príjmy vo výške 310 165,00 eur 

v tom: 

 príjem z predaja kapitálových aktív v sume 11 069,00 eur, 

 ďalšie kapitálové príjmy v sume 299 096,00 eur boli naplnené vratkami kapitálových 

transferov od mesta Žilina. 

Kategória 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške 80 767 496,34 eur 

v tom: 

 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ v sume 4 218 534,89 eur, 

 od neziskových organizácií v sume 625,63 eur, 

 ostatné príjmy v sume 76 548 335,82 eur. 

 V rámci ostatných príjmov boli v sume 76 167 858,97 eur naplnené príjmy z odvodov 

z prenosovej sústavy a distribučných sústav Národného jadrového fondu (NJF) a sumu 

380 476,85 eur tvorili príjmy z vratiek, z dobropisov, z refundácií a ďalšie príjmy.  

 

Kategória 300 - Granty a transfery 

Granty a transfery boli v roku 2021 naplnené v sume 279 587 605,93 eur a tvorili ich 

zahraničné transfery. 

Kategória 340 – Zahraničné transfery vo výške 279 587 605,93 eur 

 Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených  súhrnných 

žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov z prioritných osí 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) v gescii MH SR, zúčtovaní 

poskytnutých zálohových platieb a predfinancovaní z prioritných osí OP II v gescii MH SR. 

 Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie je 

uvedené v tabuľke: 

 v eurách 

  Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie 

(%) 

  1 2 3 

4 

=(3/2)*100 

200 Nedaňové príjmy 84 285 000,00 84 285 000,00 88 211 231,06 104,66 

210 Príjmy z podnikania a z       

  vlastníctva majetku 5 063 000,00 5 075 488,37 5 075 488,37 100,00 

211 Príjmy z podnikania  5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 

212 Príjmy z vlastníctva 63 000,00 75 488,37 75 488,37 100,00 

220 Administratívne poplatky      

  a iné poplatky a platby 3 419 904,00 2 153 410,16 2 058 081,35 95,57 

221 Administratívne poplatky  1 787 904,00 1 263 047,71 1 134 997,71 89,86 
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222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 432 000,00 838 174,83 869 562,02 103,74 

223 Poplatky a platby z nepriemyselného     

  a náhodného predaja 200 000,00 52 187,62 53 521,62 102,56 

230 Kapitálové príjmy 299 096,00 887 000,00 310 165,00 34,97 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0,00 587 904,00 11 069,00 1,88 

239 Z vratiek 299 096,00 299 096,00 299 096,00 100,00 

290 Iné nedaňové príjmy 75 503 000,00 76 169 101,47 80 767 496,34 106,04 

291 Vrátené neoprávnene použité alebo 

zadržané finančné prostriedky  0,00 0,00 4 219 160,52 - 

292 Ostatné príjmy 75 503 000,00 76 169 101,47 76 548 335,82 100,50 

300 Granty a transfery  269 094 394,00 279 587 605,93 279 587 605,93 100,00 

340 Zahraničné transfery 269 094 394,00 279 587 605,93 279 587 605,93 100,00 

341 Prostriedky z rozpočtu EÚ 269 094 394,00 279 587 605,93 279 587 605,93 100,00 

  Príjmy MH SR spolu (200+300) 353 379 394,00 363 872 605,93 367 798 836,99 101,08 
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Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad ministerstva a platobná jednotka   

MH SR nasledovne: 

 

 

v eurách 

  200 210 220 230 290 300 310 320 330 340 SPOLU 

  Nedaňové Príjmy z Administr. Kapitálové Iné Granty Tuzemské Tuzemské Zahran. Zahran.   

  Príjmy podn. a a iné popl. príjmy nedaňové a bežné kapitálové granty transfery  

    z vlastn. a platby   príjmy transfery granty a  granty a       

    majetku         transfery transfery       

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 2 + 7 

Puncový úrad SR 698 254,43 0,00 696 597,71  0,00 1 656,72  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 254,43 

Slovenská 

obchodná 

inšpekcia 922 275,51 66 871,97  835 897,63 11 069,00 8 436,91  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922 275,51 

Hlavný banský 

úrad 107 062,24 6 660,60 59 289,01  0,00 41 112,63  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 062,24 

MH SR - úrad 82 214 701,20 5 001 955,80 466 296,95 299 096,00 76 447 352,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 214 701,20 

MH SR - PJ 4 268 937,68 0,00 0,00 0,00 4 268 937,68 279 587 605,93 0,00 0,00 0,00 279 587 605,93 283 856 543,61 

Kapitola MH SR 

spolu 88 211 231,06 

     

5 075 488,37 2 058 081,30 310 165,00 80 767 496,39 279 587 605,93 0,00 0,00 0,00 279 587 605,93 367 798 836,99 
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Puncový úrad SR (PÚ) mal na rok 2021 schválené príjmy v sume 1 217 904,00 eur, z toho 

príjmy z výkonu puncovej kontroly 630 000,00 eur a kapitálové príjmy z predaja budovy, 

parkoviska a garáže na ul. Szakkayho č. 1 v Košiciach v sume 587 904,00 eur. Vnútorným 

rozpočtovým opatrením bol rozpočet príjmov PÚ upravený na sumu 1 280 951,71 eur. 

 K 31. 12. 2021 PÚ dosiahol príjmy v sume 698 254,43 eur, čo predstavuje 54,51 % 

k upravenému rozpočtu príjmov na rok 2021. Dosiahnutú výšku rozpočtovaných príjmov tvorili 

hlavne príjmy z výkonu puncovej kontroly v sume 693 047,71 eur. Príjmy z vybratých pokút 

a penále boli prijaté v sume 3 550,00 eur. Ostatné náhodné príjmy predstavovali sumu 

1 656,72 eur a boli tvorené príjmami za preplatky energií za rok 2020, vratka DPH, vratky 

poistného plnenia a iné príjmy. 

 Z dôvodu, že PÚ nenaplnil k 31. 12. 2021 kapitálové príjmy z predaja budovy,  

parkoviska a garáže na ul. Szakkayho č. 1 v Košiciach, kapitola MH SR na základe § 18 ods. 4 

zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazala výdavky organizácie Slovenská obchodná inšpekcia vo 

výške 587 904,00 eur. 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) mala na rok 2021 schválené príjmy vo výške 

1 655 000,00 eur, z toho príjem za porušenie predpisov v sume 1 402 000,00 eur, za predaj 

výrobkov tovarov a služieb v sume 200 000,00 eur, z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 50 000,00 eur a príjmy z dobropisov v sume 3 000,00 eur. Vnútorným rozpočtovým 

opatrením boli príjmy SOI z dôvodu ich neplnenia k 31. 12. 2021 znížené o 749 245,07 eur na 

sumu 905 754,93 eur. 

 K 31. 12. 2021 boli príjmy naplnené v sume 922 275,51 eur, čo je plnenie na 101,82 % 

z upraveného rozpočtu príjmov. 

 Rozpočtované príjmy boli prijaté v celkovej sume 910 206,51 eur a boli naplnené 

príjmami z pokút, penále a sankcie v sume 782 376,01 eur, z prenájmu budov v správe SOI 

v sume 66 871,97 eur, poplatkami a platbami z nepriemyselného predaja a služieb v sume 

53 521,62 eur, pri ktorých ide o príjem za refakturácie nákladov nevyhovujúcich vzoriek 

za laboratórne rozbory odobraných vzoriek a ostatnými príjmami z dobropisov v sume 

7 436,91 eur. 

 Nerozpočtované, náhodné príjmy boli naplnené vo výške 12 069,00 eur, z toho príjem 

za odpredaj vyradených motorových vozidiel vo výške 11 069,00 eur a 1 000,00 eur tvorili 

vratky z dobropisov. 

Hlavný banský úrad (HBÚ) mal na rok 2021 určené príjmy v sume 38 000,00 eur. Vnútorným 

rozpočtovým opatrením bol rozpočet príjmov HBÚ upravený na sumu 65 577,00 eur.  

 K 31. 12. 2021 HBÚ naplnil príjmy v sume 107 062,24 eur, čo predstavuje plnenie 

na 163,26 % k upravenému rozpočtu príjmov. 

 Hlavným zdrojom rozpočtovaných príjmov HBÚ v roku 2021 boli prevažne pokuty 

a penále za nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté 

nerasty a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk 

nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru v celkovej sume 58 916,40 eur. 

Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 6 660,60 eur. Ostatné náhodné príjmy 

predstavovali sumu 41 485,24 eur a boli tvorené príjmami z minulých rokov. 

Ministerstvo hospodárstva SR (úrad) mal na rok 2021 schválený rozpočet príjmov vo výške 

81 374 096,00 eur, z toho odvody z prenosovej sústavy a distribučných sústav do Národného 

jadrového fondu (NJF) sú v sume 75 500 000,00 eur, príjmy z dividend v sume 5 000 000,00 

eur, príjmy z plnenia biocídneho zákona (CCHLP) v sume 570 000,00 eur, vratky mesta Žilina 

v sume 299 096,00 eur, príjmy z prenájmu budov, objektov a priestorov v sume 5 000,00 eur. 
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 Vnútorným rozpočtovým opatrením bol rozpočet príjmov úradu upravený na sumu 

82 032 716,36 eur. Celkové príjmy úradu boli dosiahnuté vo výške 82 214 701,20 eur, čo 

predstavuje plnenie na 100,22 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

 Za sledované obdobie boli rozpočtované príjmy naplnené v sume 82 038 910,72 eur 

nasledovne: 

- z odvodov z prenosovej a distribučných sústav do NJF vo výške 76 167 858,97 eur, 

- z dividend od spoločnosti JAVYS a. s. v sume 3 000 000,00 eur a od spoločnosti 

TRANSPETROL a. s. v sume 2 000 000,00 eur, 

- z vratiek mesta Žilina vo výške 299 096,00 eur, 

- z biocídneho zákona vo výške 569 999,95 eur,  

- z prenájmu majetku vo výške 1 955,80 eur. 

 Celkovú sumu príjmov úradu dopĺňajú ostatné náhodné príjmy v sume 175 790,48 eur, 

ktoré boli prijaté nasledovne: 

- zo zúčtovania miezd za december 2020 v sume 117 286,79 eur, 

- za porušenie predpisov v sume 24 347,00 eur, 

- z dobropisov v sume 29 347,25 eur, 

- z vratky z odvodu nájmu mesta Partizánske v sume 2 145,50 eur, 

- za stratu mobilného telefónu v sume 978,10 eur, 

- z refundácií cestovných náhrad členov monitorovacieho výboru Interreg Europe 2014 - 2020 

v sume 825,00 eur, 

- za neoprávnene použité prostriedky od neziskových organizácií v sume 625,63 eur, 

- za predpis škody 161,80 eur, 

- z úrokov a vyrovnanie pohľadávky v sume 73,41 eur.  

Platobná jednotka - VOJ MH SR mala na rok 2021 schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu 

EÚ vo výške 269 094 394,00 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet príjmov 

platobnej jednotky upravený na sumu 279 587 605,93 eur.  

 Príjmy platobnej jednotky za rok 2021 sa naplnili do výšky 283 856 543,61 eur, čo 

predstavuje plnenie na 101,53 % a boli tvorené nezrovnalosťami a inými vratkami za 

prostriedky EÚ zaradenými do ŠR a za prostriedky spolufinancovania v sume 4 268 937,68 eur 

a prostriedkami z rozpočtu EÚ v sume 283 856 543,61 eur.  

 Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených  súhrnných 

žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov z prioritných osí 

OP II v gescii MH SR, zúčtovaní poskytnutých zálohových platieb a predfinancovaní 

z prioritných osí OP II v gescii MH SR. 

 

1.2.2.  Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo 

zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 

zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

 

V roku 2021 kapitola MH SR prijala prostriedky z rozpočtu EÚ vo výške 

269 094 394,00 eur.  

Platobná jednotka - VOJ MH SR mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu EÚ 

na rok 2021 vo výške 269 094 394,00 eur. Upravený rozpočet príjmov k 31. 12. 2021 bol 

vo výške 279 587 605,93 eur. Príjmy rozpočtu platobnej jednotky v ekonomickej klasifikácii 

zahraničné transfery boli k 31. 12. 2021 naplnené v sume 279 587 605,93 eur, čo predstavuje 

plnenie upraveného rozpočtu príjmov na 100,00 %. 
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1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Príjmy kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2021 upravené šiestimi rozpočtovými 

opatreniami zo schválenej výšky príjmov v sume 353 379 394,00 eur na sumu 363 872 605,93 

eur, a to navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 262 384 811,20 eur a viazaním v príjmovej 

časti rozpočtu o 251 891 599,27 eur. K 31. 12. 2021 bol rozpočet príjmov kapitoly MH SR 

upravený celkovo o + 10 493 211,93 eur. 

Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili 

rozpočtové opatrenia MF SR (RO):  

- RO č. 2/2021 - povolené prekročenie limitu príjmov viazaných v roku 2020 podľa § 8 ods. 6 

a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. za prostriedky EÚ (zdroje 3AA1, 13S1), 

- RO č. 48/2021 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 3AA1), 

- RO č. 60/2021 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 3AA1), 

- RO č. 62/2021 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1), 

- RO č. 67/2021 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1). 

 Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili 

rozpočtové opatrenia MF SR (RO):  

- RO č. 72/2021 - viazanie príjmov (prostriedky EÚ - zdroje 13S1, 1AA1, 3AA1) v súlade 

s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.  

 

1.3. VÝDAVKY KAPITOLY  

                                                                            v eurách 

 Schválený 

rozpočet  

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

Výdavky kapitoly 

(ŠR+EÚ) 

 

493 074 252,00 

 

740 120 498,24 

 

729 265 246,50 

A. záväzný ukazovateľ (ŠR) 174 750 618,00 380 822 051,61 369 998 130,57 

v tom:    

zdroj 111 174 750 618,00 331 115 033,90 321 086 360,79 

zdroj 131I 0,00 2 420 291,02 2 420 291,02 

zdroj 131J 0,00 12 758 777,63 12 564 572,19 

zdroj 131K 0,00 34 313 494,18 33 712 451,69 

zdroj 131Z 0,00 214 454,88 214 454,88 

B. prostriedky EÚ 269 094 394,00 288 166 682,00 288 140 050,89 

v tom:    

zdroj 1AA1 269 094 394,00 72 678 087,50 72 678 087,50 

zdroj 1AB1 0,00 595 238,82 595 238,82 

zdroj 1AC1 0,00 36 785,45 36 785,45 

zdroj 3AA1 0,00 213 003 973,21 213 003 973,21 

zdroj 3AB1 0,00 1 822 967,35 1 796 336,24 

zdroj 3AC1 0,00 29 629,67 29 629,67 

C. prostriedky na 

spolufinancovanie 

 

49 229 240,00 

 

71 131 764,63 

 

71 127 065,04 

v tom:    

zdroj 1AA2 49 229 240,00 9 472 817,15 9 472 817,15 

zdroj 1AC3 0,00 9 720,95 9 720,95 

zdroj 3AA2 0,00 61 202 934,07 61 202 934,07 
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zdroj 3AB2 0,00 426 742,22 422 042,63 

zdroj 3AC2 0,00 11 720,30 11 720,30 

zdroj 3AC3 0,00 7 829,94 7 829,94 

  

1.3.1.  Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v roku 2021 bol rozpočtovými opatreniami MF SR 

upravený na sumu 740 120 498,24 eur a výdavky boli k 31. 12. 2021 vyčerpané v sume 

729 265 246,50 eur, t. j. 98,53 % z upraveného rozpočtu. 

  

Kategória 600 - Bežné výdavky  

Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 164 728 367,00 eur bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 642 356 119,09 eur. Rozpočtové prostriedky boli 

vyčerpané v sume 631 503 448,41 eur, čo je 98,31 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 v jednotlivých ekonomických kategóriách 

podľa zdrojov bolo nasledovné: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV 

v tom:  

            zdroj 111 

            zdroj 131K 

            zdroj 1AC1 

            zdroj 1AC3 

            zdroj 3AA1 

            zdroj 3AB1 

            zdroj 3AC1 

            zdroj 3AA2 

            zdroj 3AB2 

            zdroj 3AC2 

            zdroj 3AC3 

 

13 520 907,00 

 

13 520 907,00 

0,00 

0,00 

  0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

17 853 578,69 

 

13 644 518,00 

139 650,00 

26 352,41 

6 963,91 

3 291 567,35 

29 720,06 

21 189,16 

674 383,97 

5 244,72 

8 389,67 

5 599,44 

 

17 739 113,84 

 

13 555 120,46 

137 800,00 

26 352,41 

6 963,91 

3 291 567,35 

9 985,35 

21 189,16 

674 383,97 

1 762,12 

8 389,67 

5 599,44 

 

99,36 

 

99,34 

98,68 

100,00 

100,00 

100,00 

33,60 

100,00 

100,00 

33,60 

100,00 

100,00 

620 - poistné a 

príspevok do poisťovní 

v tom: 

            zdroj 111 

            zdroj 131K 

            zdroj 1AC1 

            zdroj 1AC3 

            zdroj 3AA1 

            zdroj 3AB1 

            zdroj 3AC1 

            zdroj 3AA2 

            zdroj 3AB2 

            zdroj 3AC2 

            zdroj 3AC3 

 

4 813 616,00 

 

4 813 616,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

6 718 394,68 

 

5 108 719,52 

79 500,00 

9 209,71 

2 433,76 

1 239 971,22 

10 385,61 

7 405,36 

254 047,77 

1 832,71 

2 932,07 

1 956,95 

 

6 680 254,70 

 

5 092 197,67 

65 995,26 

9 209,71 

2 433,76 

1 239 971,22 

3 489,21 

7 405,36 

254 047,77 

615,72 

2 932,07 

1 956,95 

 

99,43 

 

99,68 

83,01 

100,00 

100,00 

100,00 

33,60 

100,00 

100,00 

33,60 

100,00 

100,00 

630 - tovary a služby 

v tom:  

            zdroj 111 

            zdroj 131J 

            zdroj 131K 

17 680 629,00 

 

13 325 748,00 

0,00 

0,00 

71 100 620,29 

 

62 672 071,71 

2 170 000,00 

3 041 850,00 

67 946 432,78 

 

60 289 793,53 

1 976 362,30 

2 463 578,37 

95,56 

 

96,20 

91,08 

80,99 
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            zdroj 1AA1 

            zdroj 1AB1 

            zdroj 1AC1 

            zdroj 1AA2 

            zdroj 1AC3 

            zdroj 3AA1 

            zdroj 3AB1 

            zdroj 3AC1 

            zdroj 3AA2 

            zdroj 3AB2 

            zdroj 3AC2 

            zdroj 3AC3 

3 614 362,00 

0,00 

0,00 

740 519,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

595 238,82 

1 223,33 

0,00 

323,28 

345 055,44 

1 782 861,68 

985,36 

70 695,72 

419 664,79 

389,77 

260,39 

0,00 

595 238,82 

1 223,33 

0,00 

323,28 

345 055,44 

1 782 861,68 

985,36 

70 695,72 

419 664,79 

389,77 

260,39 

- 

100,00 

100,00 

- 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

640 - bežné transfery 

v tom:  

            zdroj 111 

            zdroj 131K 

            zdroj 131Z 

            zdroj 1AA1 

            zdroj 1AA2 

            zdroj 3AA1 

            zdroj 3AC1 

            zdroj 3AA2 

            zdroj 3AC2 

            zdroj 3AC3 

128 713 215,00 
 

128 713 215,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

546 683 525,43 

 

 242 771 580,64 

6 000,00 

214 454,88 

68 557 693,17 

9 472 817,15 

166 341 976,31 

49,79 

59 318 931,54 

8,79 

13,16 

539 137 647,09 

 

235 231 702,30 

0,00 

214 454,88 

68 557 693,17 

9 472 817,15 

166 341 976,31 

49,79 

59 318 931,54 

8,79 

13,16 

98,62 

 

96,89 

- 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

SPOLU 600 - bežné 

výdavky 

v tom: 

            zdroj 111 

            zdroj 131J 

            zdroj 131K 

             zdroj 131Z 

            zdroj 1AA1 

            zdroj 1AB1 

            zdroj 1AC1 

            zdroj 1AA2 

            zdroj 1AC3 

            zdroj 3AA1 

            zdroj 3AB1 

            zdroj 3AC1 

            zdroj 3AA2 

            zdroj 3AB2 

            zdroj 3AC2 

            zdroj 3AC3 

164 728 367,00 

 

 

160 373 486,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 614 362,00 

0,00 

0,00 

740 519,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

642 356 119,09 

 

 

324 196 889,87 

2 170 000,00 

3 267 000,00 

214 454,88 

68 557 693,17 

595 238,82 

36 785,45 

9 472 817,15 

9 720,95 

171 218 570,32 

1 822 967,35 

29 629,67 

60 318 059,00 

426 742,22 

11 720,30 

7 829,94 

631 503 448,41 

 

 

314 168 813,96 

1 976 362,30 

2 667 373,63 

214 454,88 

68 557 693,17 

595 238,82 

36 785,45 

9 472 817,15 

9 720,95 

171 218 570,32 

1 796 336,24 

29 629,67 

60 318 059,00 

422 042,63 

11 720,30 

7 829,94 

98,31 

 

 

96,91 

91,08 

81,65 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

98,54 

100,00 

100,00 

98,90 

100,00 

100,00 

 

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2021 za všetky zdroje spolu bol 

v sume 17 853 578,69 eur a rozpočtové výdavky boli vyčerpané v sume 17 739 113,84 eur, čo 

je plnenie na 99,36 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

Čerpanie výdavkov v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania bolo vykázané podľa zdrojov v jednotlivých podprogramoch a prvkoch 

nasledovne: 
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV 

111 7 792 411,00 7 813 472,00 7 792 092,00 99,73 

131K 0,00 139 650,00 137 800,00 98,68 

1AC1 0,00 26 352,41 26 352,41 100,00 

1AC3 0,00 6 963,91 6 963,91 100,00 

3AC1 0,00 21 189,16 21 189,16 100,00 

3AC2 0,00 8 389,67 8 389,67 100,00 

3AC3 0,00 5 599,44 5 599,44 100,00 

SPOLU  7 792 411,00 8 021 616,59 7 998 386,59 99,71 

 

Na zdroji štátneho rozpočtu (111) boli mzdové prostriedky na rok 2021 rozpočtom 

schválené v sume 7 792 411,00 eur. V rámci uvedenej sumy výdavkov boli mzdové prostriedky 

rozpočtované pre zamestnancov úradu ministerstva (7 331 809,00 eur) a pre zamestnancov 

pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (460 602,00 eur). 

V priebehu roka 2021 bol rozpočet mzdových výdavkov upravený rozpočtovými 

opatreniami MF SR na zdroji 111 a 131K na sumu 7 953 122,00 eur a to pre zamestnancov 

úradu ministerstva (7 540 107,25 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného 

úradu MH SR (413 014,75 eur). Rozpočet mzdových výdavkov v hodnotenom období roka 

2021 bol na zdroji štátneho rozpočtu navýšený o 160 711,00 eur.  

Mzdové výdavky boli úpravou rozpočtu zvýšené na základe dodatku č. 1 ku 

kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2021 na vyplatenie odmien zamestnancom, na 

pokrytie mzdových výdavkov pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace 

s realizáciou výstavy EXPO Dubaj 2020, na zabezpečenie mzdových výdavkov v súvislosti 

s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti, ako aj zabezpečenie platových náležitostí 

analytických kapacít a ich činnosti.  

Rozpočet mzdových výdavkov bol znížený v zmysle uznesenia vlády SR č. 224/2005 

z 30. marca 2005 a uznesenia vlády SR č. 480/2005 z 21. júna 2005 na personálne dobudovanie 

a finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov na Stálom zastúpení pri Európskej 

únii a z dôvodu úpravy platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa.  

V  roku 2021 bola zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčerpaná suma 7 929 892,00 eur, t. j. 

na 99,71 % z upraveného rozpočtu mzdových výdavkov. Z uvedeného čerpania miezd bolo 

na mzdách pre zamestnancov úradu ministerstva vyčerpaných 7 518 727,25 eur a mzdy pre 

zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine boli čerpané v sume 

411 164,75 eur.  

Na zdroji z prostriedkov EÚ (1AC1, 3AC1) a zdroji prostriedkov spolufinancovania 

(1AC3, 3AC2, 3AC3) nebol schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočtovými opatreniami MF 

SR bol rozpočet upravený na sumu 68 494,59 eur.  

Čerpanie na zdroji z prostriedkov EÚ a spolufinancovania na podprograme dosiahlo 

sumu 68 494,59 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky 

boli použité na úhradu mzdových výdavkov v rámci Operačného programu Efektívna verejná 

správa (OP EVS) za národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov 

na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy. 
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07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií  rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV 

 

111 

 

5 728 496,00 

 

5 831 046,00 

 

5 763 028,46 

 

98,83 

 

Objem mzdových výdavkov pre podriadené rozpočtové organizácie bol na rok 2021 

schválený v sume 5 728 496,00 eur a upravený bol na 5 831 046,00 eur. Mzdové výdavky boli 

rozpočtovým opatrením MF SR navýšené na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

na rok 2021 a dodatku č. 1 na vyplatenie odmien zamestnancom na sumu. Skutočné čerpanie 

bolo vykázané v sume 5 763 028,46 eur, t. j. 98,83 % z upraveného rozpočtu.  

 

07K 01 1C Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

                  Bardejov  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV 

3AB1 0,00 29 720,06 9 985,35 33,60 

3AB2 0,00 5 244,72 1 762,12 33,60 

SPOLU   0,00 34 964,78 11 747,47 33,60 

 

Čerpanie v tomto prvku za rok 2021 dosiahlo sumu 34 964,78 eur, čo je 33,60 % 

z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky boli použité na úhradu mzdových 

výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR, ktorí sa podieľajú na projektoch v rámci sanácie 

environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, Bardejov v súvislosti 

s Operačným programom Kvalita životného prostredia (OP KŽP). 

 

0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 13 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV 

3AA1 0,00 3 291 567,35 3 291 567,35 100,00 

3AA2 0,00 674 383,97 674 383,97 100,00 

SPOLU   0,00 3 965 951,32 3 965 951,32 100,00 

 

Výdavky v sume 3 965 951,32 eur boli použité na úhradu mzdových výdavkov (hrubé 

mzdy, odmeny) oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii, 

monitorovaní, hodnotení, kontrole, informovaní a komunikácii OP II. 

 

Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní  

Upravený rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní na rok 2021 za všetky 

zdroje spolu bol v sume 6 718 394,68 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume 6 680 254,70 eur, 

čo je plnenie na 99,43 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021.  

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 - poistné a príspevok do poisťovní bolo vykázané 

podľa zdrojov v jednotlivých podprogramoch a prvkoch nasledovne: 
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

620 - poistné 

a príspevok do poisťovní 

111 2 801 769,00 2 974 141,10 2 964 379,33 99,67 

131K 0,00 79 500,00 65 995,26 83,01 

1AC1 0,00 9 209,71 9 209,71 100,00 

1AC3 0,00 2 433,76 2 433,76 100,00 

3AC1 0,00 7 405,36 7 405,36 100,00 

3AC2 0,00 2 932,07 2 932,07 100,00 

3AC3 0,00 1 956,95 1 956,95 100,00 

SPOLU  2 801 769,00 3 077 578,95 3 054 312,44 99,24 

 

Poistné a  príspevky do poisťovní, vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových 

poisťovní na zdroji štátneho rozpočtu (111) boli na rok 2021 schválené v sume 2 801 769,00 

eur. V rámci uvedenej výšky bolo poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované pre 

zamestnancov úradu ministerstva (2 693 169,00 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla 

služobného úradu MH SR v cudzine (108 600,00 eur). 

K 31. 12. 2021 bol rozpočet upravený na zdroji 111 a 131K na sumu 3 053 641,10 eur, 

z toho pre zamestnancov úradu ministerstva (2 881 234,64 eur) a pre zamestnancov pracovísk 

mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (172 406,46 eur). 

Zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2021 bola vyčerpaná suma 3 030 374,59 eur, t. j. 

99,24 % z upraveného rozpočtu. Odvody za zamestnancov úradu ministerstva boli za sledované 

obdobie vyčerpané v sume 2 871 652,93 eur a odvody za zamestnancov pracovísk mimo sídla 

služobného úradu MH SR v cudzine boli čerpané v sume 158 721,66 eur. 

Na zdroji z prostriedkov EÚ (1AC1, 3AC1) a zdroji prostriedkov spolufinancovania 

(1AC3, 3AC2, 3AC3) nebol schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočtovými opatreniami MF 

SR bol rozpočet upravený na sumu 23 937,85 eur.  

Čerpanie na zdroji z prostriedkov EÚ a spolufinancovania na podprograme dosiahlo 

sumu 23 937,85 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky 

boli použité na úhradu poistného a príspevku do poisťovní pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú 

na národnom projekte Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy v rámci OP EVS. 

 

07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

620 - poistné 

a príspevok do poisťovní 

 

111 

 

2 011 847,00 

 

2 134 578,42 

 

2 127 818,34 

 

99,68 

 

Rozpočet poistného a  príspevkov do poisťovní pre podriadené rozpočtové organizácie 

na rok 2021 bol schválený v sume 2 011 847,00 eur; rozpočtovými opatreniami bol upravený 

na sumu 2 134 578,42 eur, navýšený celkovo o 122 731,42 eur. Organizácie vyčerpali výdavky 

v sume 2 127 818,34 eur, t. j. 99,68 % z upraveného rozpočtu. 

 

 



17 

 

07K 01 1C Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

                  Bardejov  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

620 - poistné 

a príspevok do poisťovní 

3AB1 0,00 10 385,61 3 489,21 33,60 

3AB2 0,00 1 832,71 615,72 33,60 

SPOLU    0,00 12 218,32 4 104,93 33,60 

 

Čerpanie v tomto prvku za rok 2021 dosiahlo sumu 4 104,93 eur, čo je 33,60 % 

z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky boli použité na úhradu poistných 

výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na projektoch v rámci sanácie 

environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, Bardejov v súvislosti s OP 

KŽP. 

 

0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 13 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

620 - poistné 

a príspevok do poisťovní 

3AA1 0,00 1 239 971,22 1 239 971,22 100,00 

3AA2 0,00 254 047,77 254 047,77 100,00 

SPOLU   0,00 1 494 018,99 1 494 018,99 100,00 

 

V roku 2021 boli výdavky na poistné a príspevok do poisťovní čerpané v sume 

1 494 018,99 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu a boli použité na úhradu poistných 

výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii, 

monitorovaní, hodnotení, kontrole, informovaní a komunikácii OP II. 

 

Kategória 630 - Tovary a služby  

Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2021 schválený v sume 

17 680 629,00 eur; rozpočtovými opatreniami MF SR bol v priebehu roka upravený na sumu 

71 100 620,29 eur a skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 67 946 432,78 eur, t. j. plnenie 

na 95,56 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

Čerpanie výdavkov v kategórii 630 - tovary a služby bolo vykázané podľa zdrojov 

nasledovne: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 13 325 748,00 62 672 071,71 60 289 793,53 96,20 

 131J 0,00 2 170 000,00 1 976 362,30 91,08 

 131K 0,00 3 041 850,00 2 463 578,37 80,99 

 1AA1 3 614 362,00 0,00 0,00 - 

 1AB1 0,00 595 238,82 595 238,82 100,00 

 1AC1 0,00 1 223,33 1 223,33 100,00 

 1AA2 740 519,00 0,00 0,00 - 

 1AC3 0,00 323,28 323,28 100,00 

 3AA1 0,00 345 055,44 345 055,44 100,00 
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 3AB1 0,00 1 782 861,68 1 782 861,68 100,00 

 3AC1 0,00 985,36 985,36 100,00 

 3AA2 0,00 70 695,72 70 695,72 100,00 

 3AB2 0,00 419 664,79 419 664,79 100,00 

 3AC2 0,00 389,77 389,77 100,00 

 3AC3 0,00 260,39 260,39 100,00 

SPOLU   17 680 629,00 71 100 620,29 67 946 432,78 95,56 
 

V rámci kategórie 630 - tovary a služby boli v roku 2021 realizované výdavky 

v nasledovných podprogramoch a prvkoch: 

 

06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 2 100 000,00 12 646 655,70 12 602 536,90 99,65 

 

Pre medzirezortný podprogram hospodárska mobilizácia MH SR bol schválený limit 

bežných výdavkov na rok 2021 v sume 2 100 000,00 eur a rozpočtovým opatrením MF SR bol 

upravený na sumu 12 646 655,70 eur. 

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2021 vyčerpané v sume 12 602 536,90 eur, čo 

je 99,65 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov a boli použité na: 

- nákup injekčných striekačiek a ihiel pre Ministerstvo zdravotníctva SR na účely vakcinácie 

obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19, 

- nákup PCR testov, LAMP testov a GARGALE collection kit pre potreby subjektov 

hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany 

SR, 

- zabezpečenie úhrady nákladov subjektov hospodárskej mobilizácie spojených 

s vykonávaním opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú na základe rozhodnutí 

MH SR. 

 Finančné prostriedky boli využité v súlade s platnou legislatívou na úhradu nákladov 

subjektov hospodárskej mobilizácie v oblasti: 

- poskytovania služieb - spracovanie údajov a poskytovanie informácií spojených s plnením 

opatrení hospodárskej mobilizácie, t. j. úhrada ceny práce a výdavkov na ostatné služby 

zamestnancom subjektov zabezpečujúcich plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, 

- zabezpečovanie servisných činností a údržby majetku hospodárskej mobilizácie v objektoch 

osobitnej dôležitosti v pôsobnosti MH SR, 

- udržiavanie a využívanie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie. 

 

07K 01 1C Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

                  Bardejov  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 1AB1 0,00 595 238,82 595 238,82 100,00 

3AB1 0,00 1 782 861,68 1 782 861,68 100,00 

3AB2 0,00 419 664,79 419 664,79 100,00 

SPOLU    0,00 2 797 765,29 2 797 765,29 100,00 
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Čerpanie v tomto prvku za rok 2021 dosiahlo sumu 2 797 765,29 eur, čo je 100,00 % 

z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky boli použité na úhradu všeobecných 

a špeciálnych služieb v súvislosti s OP KŽP v rámci sanácie environmentálnych záťaží 

v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, Bardejov. 

 

07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 100 000,00 100 000,00 0,00 - 

 

Na tento prvok boli na rok 2021 schválené bežné výdavky vo výške 100 000,00 eur. 

V roku 2021 neboli na aktivity a ciele programu čerpané rozpočtové prostriedky.  

 

07L Tvorba a implementácia politík 

 

Na rok 2021 bol schválený limit bežných výdavkov v kategórii 630 na programe 07L 

Tvorba a implementácia politík vo výške 8 852 648,00 eur.  

K  31. 12. 2021 bol rozpočet výdavkov v tomto programe upravený na sumu 

52 822 273,71 eur a bežné výdavky na tovary a služby boli vyčerpané v sume 49 900 659,63 

eur.  

V rámci programu 07L boli v roku 2021 zrealizované výdavky na tovary a služby 

v nasledovných podprogramoch a prvkoch: 

 

07L 03  Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu  

             spotrebiteľa SR 104.01 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 1 926 050,00 638 146,00 144 376,76 22,62 

 

V rozpočte na rok 2021 bol na uvedený podprogram schválený rozpočet bežných 

výdavkov v sume 1 926 050,00 eur. Vnútorným presunom prostriedkov bol v rámci organizácie 

Slovenská obchodná inšpekcia rozpočet upravený na sumu 1 226 050,00 eur. Rozpočtovým 

opatrením MF SR bolo vo výške 587 904,00 eur realizované viazanie prostriedkov z dôvodu 

neplnenia príjmov Puncového úradu SR. Celkový rozpočet bol upravený na 638 146,00 eur. 

K 31. 12. 2021 bol rozpočet bežných výdavkov vyčerpaný v sume 144 376,76 eur, čo 

je 22,62 % z upraveného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočtová organizácia Slovenská obchodná inšpekcia použila prostriedky podľa 

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 v súlade s platnými technickými predpismi v súvislosti s ochranou vnútorného trhu.  
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 5 552 380,00 45 216 442,99 43 682 458,82 96,61 

 1AC1 0,00 1 223,33 1 223,33 100,00 

 1AC3 0,00 323,28 323,28 100,00 

 131J 0,00 2 090 000,00 1 896 528,70 90,74 

 131K 0,00 3 041 850,00 2 463 578,37 80,99 

 3AC1 0,00 985,36 985,36 100,00 

 3AC2 0,00 389,77 389,77 100,00 

 3AC3 0,00 260,39 260,39 100,00 

SPOLU  5 552 380,00 50 351 475,12 48 045 748,02 95,42 

 

Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2021 pre podprogram 07L 04 

schválený v sume 5 552 380,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený 

na 50 351 475,12 eur, navýšený najmä na nákup diagnostických rýchlotestov in vitro na 

kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-CoV-2 pre potreby screeningového testovania v SR 

(39 446 000,00 eur).  

Čerpanie v hodnotenom období bolo vykázané v sume 48 045 748,02 eur, čo je 95,42 % 

z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021.  

Výdavky na tovary a služby boli v uvedenom podprograme čerpané vo funkčnej 

klasifikácii:  

0113 - zahraničné vzťahy, v tom: pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR 

           v cudzine, 

0411 - všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, v tom: aparát MH SR, 

0820 - kultúrne služby, 

0830 - vysielacie a vydavateľské služby, 

0980 - vzdelávanie inde neklasifikované. 

Čerpanie výdavkov podľa podpoložiek kategórie 630 je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu 

631 - Cestovné náhrady 667 955,00 364 445,75 186 429,92 51,15 

632 - Energie, voda 

a komunikácie 

 

528 400,00 

 

554 852,82 

 

536 237,80 

 

96,65 

633 - Materiál 181 600,00 39 789 446,79 39 762 484,72 99,93 

634 - Dopravné 162 800,00 82 451,50 72 904,91 88,42 

635 - Rutinná a 

štandardná údržba 

 

147 300,00 

 

99 454,08 

 

96 628,74 

 

97,16 

636 - Nájomné za nájom  762 000,00 4 097 249,70 3 363 152,41 82,08 

637 - Služby  3 102 325,00 5 360 392,35 4 024 727,39 75,08 

SPOLU 5 552 380,00 50 348 292,99 48 042 565,89 95,42 

 

V položke 631 - Cestovné náhrady boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 186 429,92 eur. 

Najvyššie čerpanie bolo na zahraničné cestovné náhrady v sume 174 309,40 eur 

v súvislosti s realizáciou zahraničných pracovných ciest zamestnancov MH SR. Z tejto položky 

boli hradené cestovné náhrady (vlak, autobus, lietadlo), ubytovanie, stravné a vedľajšie 
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výdavky zamestnancom pri vyslaní na zahraničné pracovné cesty. Zahraničné pracovné cesty 

boli uskutočnené do Francúzska, Belgicka, Rakúska, Ruska, Luxemburska, Ukrajiny, Poľska, 

Maďarska, Srbska, Švajčiarska, Slovinska, Taiwanu a Spojených arabských emirátov.  

Na tuzemské cestovné náhrady (631001) bolo vyčerpaných 12 120,52 eur. V roku 2021 

boli tuzemské pracovné cesty uskutočňované z dôvodov kontrol, rokovaní a školení. Na 

čerpaní výdavkov na tuzemské pracovné cesty sa podieľali zamestnanci: kancelária ministra, 

oddelenie protokolu, tlačový odbor, odbor bezpečnosti a krízového riadenia, odbor výkonu 

obchodných opatrení, odbor vnútorného auditu, odbor hospodárskej správy, odbor legislatívy 

a práva, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, sekcia konkurencieschopnosti, sekcia 

ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, sekcia energetiky, odbor implementácie projektov, 

odbor nezrovnalostí a právnej podpory, odbor investícií.  

Zahraničné cestovné náhrady sú komentované v osobitnej časti materiálu. 

 

V položke 632 - Energie, voda a komunikácie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 

536 237,80 eur.  

Z uvedenej položky bola hradená elektrická a tepelná energia (379 850,32 eur), vodné, 

stočné, povrchová voda (26 748,59 eur), telekomunikačné služby, t. j. úhrada faktúr za hovorné 

z pevných liniek a úhrada faktúr za hovorné mobilným operátorom, úhrada GSM brán 

(50 601,75 eur), poštové služby (77 812,43 eur) a komunikačná infraštruktúra (1 224,71 eur).  

 

V položke 633 - Materiál boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 39 762 484,72 eur. 

Najvyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 39 448 721,60 eur bolo 

za nákup diagnostických rýchlotestov in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-CoV-2 

pre potreby screeningového testovania v SR (39 446 000,00 eur) a nákup respirátorov FFP2 

pre potreby MH SR (2 721,60 eur). 

Interiérové vybavenie bolo zakúpené vo výške 172 466,65 eur. Na podpoložke 

prevádzkových prístrojov bolo čerpanie vo výške 6 085,12 eur a boli zakúpené germicídne 

žiariče, skartovač a pod. 

Reprezentačné výdavky vo výške 81 846,76 eur boli použité na občerstvenie pri 

pracovných stretnutiach a zasadnutiach, vrátane darov pre zahraničné delegácie. Na nákup 

dennej tlače a publikácií do knižničného fondu MH SR sa vyčerpalo 28 164,19 eur.  

Všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 20 604,29 eur. V rámci uvedenej položky 

boli uhradené výdavky za nákup a vyhotovenie vyznamenaní „Čestný odznak ministra 

hospodárstva Slovenskej republiky“ pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov 

a naftárov. 

Ostatné výdavky boli čerpané vo výške 4 596,11 eur a zahŕňali nákup materiálu 

výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ochranných pomôcok a palív. 

 

V položke 634 - Dopravné boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 72 904,91 eur. 

Čerpanie výdavkov v tejto položke súviselo s prevádzkou, údržbou a servisom 

služobných motorových vozidiel úradu MH SR a pre pracoviská mimo sídla služobného úradu. 

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané za servis, opravy a údržbu služobných motorových 

vozidiel v sume 30 416,31 eur. Výdavky za nákup pohonných hmôt boli vo výške 22 176,84 

eur. Poistenie vozidiel bolo vo výške 17 025,57 eur, prepravné a nájom dopravných 

prostriedkov vo výške 1 758,02 eur a diaľničné karty, známky, poplatky boli zakúpené v sume 

1 528,17 eur.  
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V položke 635 - Rutinná a štandardná údržba boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 

96 628,74 eur.  

Výdavky boli vyčerpané na údržbu a opravy prevádzkových zariadení v objekte 

ministerstva vrátane elektrospotrebičov, klimatizácií, vykurovacích telies a vzduchotechniky, 

servis, opravu a údržbu interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, prevádzkových 

strojov, údržba výťahov, zabezpečovanie servisných činností a údržby integrovaného 

bezpečnostného systému MH SR, update dochádzkového systému ANeT a pod. 

 

V položke 636 - Nájomné za nájom boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 3 363 152,41 

eur. 

Výdavky boli vyčerpané za prenájom kancelárskych a zasadacích priestorov 

v administratívnej budove SPP, a. s. (637 344,77 eur), za prenájom pavilónu a príslušenstva 

v Dubaji a na zabezpečenie ubytovania členov tímu EXPO Dubaj 2020 (2 611 523,48 eur) a za 

prenájom priestorov stálej misie v Ženeve (40 766,66 eur).  

Z tejto položky bol uhradený prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej 

budove OMNIPOLIS vo výške 72 017,50 eur. Suma 1 500,00 eur bola uhradená za prenájom 

priestorov v súvislosti s pracovnými rokovaniami.  

 

V položke 637 - Služby boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 4 024 727,39 eur. 

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo na všeobecné a špeciálne služby vo výške 

2 791 294,85 eur. Z tejto položky sa uhrádzali právne služby jednotlivým advokátskym 

kanceláriám, odborné a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, v oblasti štátnej 

pomoci pre rozvoj vodíkových technológií na Slovensku v rámci IPCEI projektov, výdavky za 

preklady zmlúv, dohôd, dokumentov a materiálov v súvislosti s členstvom v EÚ, tlmočenia pri 

prijatí zahraničných delegácií, pravidelné výdavky na zabezpečenie fyzickej ochrany majetku 

nachádzajúceho sa v objektoch ministerstva a zabezpečenie dátového prepojenia v súvislosti s 

nepretržitým monitorovaním objektov osobitnej dôležitosti v pôsobnosti MH SR 

prostredníctvom diaľkového dohľadového centra, testovanie zamestnancov MH SR na 

ochorenie COVID-19 pomocou antigénových testov, výdavky na zabezpečenie denného 

spravodajského servisu (SITA, TASR), úhrady za notárske služby, upratovacie služby, 

remeselné práce, odvoz komunálneho odpadu a vyradeného majetku, činnosti spojené so 

zabezpečením požiarno-bezpečnostných systémov, zabezpečovanie vizitiek a pečiatok pre 

potreby zamestnancov ministerstva a pod. 

Výdavky v sume 312 225,34 eur boli čerpané za stravovanie zamestnancov úradu 

ministerstva. Na odmenách pre zamestnancov mimopracovného pomeru bolo vyčerpaných 

307 495,41 eur. Povinný prídel do sociálneho fondu bol vytvorený v sume 171 920,54 eur. 

Za služby v oblasti informačno-komunikačných technológií bolo uhradených 94 419,20 

eur. Táto položka zahŕňa výdavky na zabezpečenie úloh kybernetickej bezpečnosti, poplatky 

za doménu, webhosting a SSL certifikát k stránke www.e-mobility.sk. 

Dane boli uhradené v sume 66 289,40 eur. Poplatky a odvody boli vo výške 60 386,04 

eur. V rámci tejto položky bola zrealizovaná úhrada Centrálnemu depozitáru cenných papierov 

SR (CDCP) za vedenie účtu vo výške 47 488,97 eur. Tiež boli zrealizované platby za vedenie 

účtov v CDCP a v Štátnej pokladnici, notárske poplatky, náhrady trov konania a pod. 

Za účasť zamestnancov úradu MH SR na školeniach, kurzoch, seminároch sa vyčerpalo 

54 330,50 eur. 

Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ boli uhradené vo výške 44 153,05 eur 

z dôvodu vysporiadania nezrovnalostí OP EVS a OP II v gescii MH SR.   
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Náhrady (príspevok na rekreáciu, prevod na depozitný účet MH SR) boli uhradené vo 

výške 38 775,00 eur. Za štúdie, expertízy, posudky sa vyčerpalo 28 209,24 eur. V rámci 

položky bola uhradená „Štúdia výpočtu obnoviteľnej energie z tepelných čerpadiel za rok 

2020“, vypracovanie znaleckých posudkov CCHLP a pod.  

Na propagáciu, reklamu a inzerciu boli vyčerpané prostriedky vo výške 27 126,89 eur. 

V rámci podpoložky boli výdavky čerpané na propagáciu tradičných ľudových remesiel, na 

zabezpečenie online vysielania podujatia Mladý tvorca, na reklamné bannery na internete, na 

nákup respirátorov s logom MH SR, resp. #mhsrpomaha, ako aj produkciu videí pre podporu 

očkovania. 

Reprezentačné výdavky boli uhradené vo výške 17 927,05 eur. V rámci položky boli 

uhradené výdavky spojené s pobytom zahraničnej delegácie (10. zasadnutia Zmiešanej komisie 

pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou, 20. zasadnutie Medzivládnej 

komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou 

a pod.).  

Ostatné výdavky v celkovej sume 10 174,88 eur boli uhradené za poistenie liečebných 

nákladov zamestnancov MH SR pri ich vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu, vyplatenie 

náhrady škody.  

V rámci bežných výdavkov podprogramu 07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

boli v roku 2021 uhrádzané aj výdavky, ktoré boli použité na prvotné úhrady oprávnených 

výdavkov vynaložených v rámci realizácie oprávnených aktivít technickej pomoci OP II, ako 

aj na úhradu iných výdavkov počas roka 2021, konkrétne výdavkov za právne služby 

advokátskej kancelárie poskytnuté v súvislosti s implementáciou OP II, ukončovaním OP 

KaHR a súdnymi spormi v rámci SOP PS a notárske poplatky v celkovej sume 114 436,60 eur, 

výdavkov za vypracovanie znaleckých posudkov v súvislosti so zabezpečovaním procesov 

implementácie OP II v sume 11 658,11 eur a výdavkov na zabezpečenie publicity OP II v sume 

7 172,88 eur. 

 

07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 

Rozpočet výdavkov na tovary a služby podriadených rozpočtových organizácií bol na 

rok 2021 schválený v sume 1 351 746,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet 

upravený na sumu 1 810 180,59 eur. K 31. 12. 2021 bolo vykázané čerpanie v sume 

1 699 674,11 eur, t. j. 93,90 % z upraveného rozpočtu. 

Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie chodu podriadených rozpočtových 

organizácií vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a z plnenia úloh vychádzajúcich z činností 

jednotlivých organizácií.  

Čerpanie výdavkov podľa podpoložiek kategórie 630 je uvedené v nasledovnom 

prehľade:  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

631 - Cestovné náhrady 86 500,00 35 247,57 30 825,97 87,46 

632 - Energie, voda 

a komunikácie 

 

325 170,00 

 

279 608,10 

 

268 253,75 

 

95,94 

633 -  Materiál 93 600,00 191 949,04 184 096,81 95,91 

634 -  Dopravné  112 200,00 87 217,06 79 804,85 91,50 

635 - Rutinná a 

štandardná údržba 

 

63 000,00 

 

144 516,46 

 

137 774,30 

 

95,33 
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636 - Nájomné za nájom 44 450,00 69 075,74 57 709,69 83,55 

637 - Služby 626 826,00 1 002 566,62 941 208,74 93,88 

SPOLU 1 351 746,00 1 810 180,59 1 699 674,11 93,90 

 

V položke 631 - Cestovné náhrady boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 30 825,97 eur. 

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané na tuzemské cestovné náhrady v sume 

26 967,89 eur, na zahraničné cestovné náhrady sa vyčerpalo 3 858,08 eur. Zahraničné pracovné 

cesty boli zrealizované v Českej republike, Maďarsku a Dubaji. 

 

V položke 632 - Energie, voda a komunikácie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 

268 253,75 eur. 

Čerpanie bolo vykázané za platby za energie (222 781,61 eur), poštové služby 

(21 128,41 eur), vodné a stočné (20 526,21 eur), telekomunikačné služby (2 991,65 eur) 

a komunikačná infraštruktúra (825,87 eur). 

 

V položke 633 - Materiál boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 184 096,81 eur. 

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané za nákup všeobecného materiálu (tonery, 

kancelárske potreby, pečiatky a pod.) v sume 119 701,13 eur. Ďalšie položky zahŕňali výdavky 

za nákup interiérového vybavenia (29 179,27 eur), špeciálnej, prevádzkovej a výpočtovej 

techniky (24 318,98 eur), odbornej literatúry, publikácií a dennej tlače (4 011,25 eur), 

pracovných odevov, obuvi, pomôcok (2 722,76 eur), na reprezentačné výdavky (2 008,20 eur), 

špeciálneho materiálu (1 776,00 eur), nákup palív (379,22 eur). 

 

V položke 634 - Dopravné boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 79 804,85 eur.  

Čerpanie výdavkov súviselo s nákupom pohonných hmôt, s prevádzkou, údržbou, 

servisom, poistením služobných motorových vozidiel organizácií, GPS monitoringom, 

úhradou parkovného, diaľničných známok a poplatkov. 

 

V položke 635 - Rutinná a štandardná údržba boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 

137 774,30 eur. 

Čerpanie výdavkov súviselo s opravou a údržbou budov, objektov alebo ich častí, 

prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, softvéru. 

 

V položke 636 - Nájomné za nájom boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 57 709,69 eur. 

Výdavky boli čerpané na úhrady prenájmu administratívnych a skladových priestorov, 

garáží, parkovacích miest, poštových priečinkov, prevádzkových prístrojov a pod. 

 

V položke 637 - Služby boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 941 208,74 eur. 

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo na všeobecné a špeciálne služby vo výške 348 849,61 

eur. Z tejto položky sa uhrádzali výdavky za upratovacie služby, ochrana objektov, výdavky na 

GDPR, BOZP, PO, CO, trovy exekúcií a pod.  

Výdavky na stravovanie zamestnancov vrátane provízie boli vo výške 208 348,44 eur. 

Náhrady (príspevok na rekreácie a pod.) boli uhradené vo výške 128 180,86 eur. Ďalšie 

výdavky súviseli s odmenami pre zamestnancov mimopracovného pomeru (78 857,67 eur) 

a s tvorbou prídelu do sociálneho fondu (70 414,16 eur).  
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Dane boli čerpané vo výške 67 281,81 eur. Ďalšie výdavky boli uhradené za poistné 

(10 337,89 eur), školenia, kurzy, semináre (7 674,45 eur), poplatky a odvody (7 631,16 eur), 

pokuty a penále (6 904,24 eur), štúdie, expertízy, posudky (6 027,00 eur) a ostatné výdavky 

(701,45 eur).  

 

07L 07 Európske spotrebiteľské centrum  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 22 472,00 22 472,00 10 860,74 48,33 

 

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) slúži na priblíženie jednotného trhu 

spotrebiteľom, podporuje cezhraničné nakupovanie a pomáha pri riešení cezhraničných 

sťažností, poskytuje informácie o národnej a európskej legislatíve a zapája sa do spoločných 

projektov v rámci siete ESC. 

Finančné prostriedky EÚ získava ESC na základe grantu na príslušný rok, ktorý je 

v súlade s Rámcovou partnerskou zmluvou uzatvorenou s EK v zastúpení Výkonnej agentúry 

pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny vo výške 50 % a z rozpočtu kapitoly 

MH SR tiež vo výške 50 % celkových nákladov. 

Schválená výška bežných výdavkov na rok 2021 z kapitoly MH SR bola v sume 

22 472,00 eur. Tieto výdavky predstavujú 50 % celkových nákladov ESC. 

Finančné prostriedky v roku 2021 boli vyčerpané v sume 10 860,74 eur, t. j. 48,33 % 

zo schváleného rozpočtu. Výdavky zahŕňali úhrady za tuzemské a zahraničné služobné cesty, 

nákup informačných a propagačných materiálov, úhradu za počítačové služby vzťahujúce sa 

k webstránke ESC a propagáciu ESC na sociálnych sieťach. 

  

0AS 03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 4 300,00 4 300,00 4 175,34 97,10 

 

Na rok 2021 boli pre tento medzirezortný podprogram schválené bežné výdavky 

vo výške 4 300,00 eur. 

Finančné prostriedky tohto podprogramu boli v roku 2021 vyčerpané v sume 

4 175,34 eur, t. j. 97,10 % zo schváleného rozpočtu. Výdavky boli použité na vykonávanie 

opatrení realizovaných podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre na úhradu 

výdavkov, konkrétne na nákup výpočtovej techniky pre potreby kritickej infraštruktúry. 

 

0EK 0J 01 Systém vnútornej správy 

 v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie k 

31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 181 000,00 120 036,00 111 095,18 92,55 
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MH SR prostredníctvom realizácie výdavkov uvedeného prvku v roku 2021 

zabezpečovalo udržanie chodu systémov pre registratúru, helpdesk a rezortných informačných 

systémov vrátane aplikácií. 

Na uvedený prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet vo výške 181 000,00 eur. 

Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 120 036,00 eur a čerpanie bolo 

vo výške 111 095,18 eur, t. j. 92,55 % z upraveného rozpočtu. 

Na čerpaní výdavkov uvedeného prvku sa podieľali jednotlivé organizačné zložky 

kapitoly MH SR nasledovne: 

- úrad ministerstva uhradil výdavky vo výške 93 596,34 eur na nákup licencie programov 

na registratúru a pomocnú evidenciu pre CCHLP, ročnú aktualizáciu softvérových 

licencií platformy Fabasoft a softvéru BTS, informačného systém EVO Eranet pre 

odbor verejného obstarávania, licencie MS 365, za hotline držanie pohotovosti, 

systémová podpora IS na sledovanie a evidenciu úloh uložených uzneseniami vlády SR, 

prevádzková SW podpora, servisné služby spojené s údržbou a rozvojom systému 

na automatizované spracovanie  registratúry pre informačný systém Fabasoft. 

- rozpočtová organizácia SOI čerpala bežné výdavky v sume 17 498,84 eur na nákup 

výpočtovej techniky, softvéru vrátane licencií. 

0EK 0J 02 Špecializované systémy  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 50 000,00 215 104,00 215 104,00 100,00 

Cieľom uvedeného prvku bolo v roku 2021 udržanie prevádzky špeciálnych 

agendových systémov a rozšírenie informačného systému krízového riadenia. 

Na tento prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet na tovary a služby vo výške 

50 000,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol v hodnotenom období roka rozpočet upravený 

na sumu 215 104,00 eur.  

V roku 2021 úrad ministerstva vyčerpal 215 104,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného 

rozpočtu. Výdavky boli použité na podporu vybraných bezpečnostných prvkov a poskytovanie 

vybraných servisných služieb pre informačné systémy určených výrobkov. 

0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 487 800,00 864 734,43 804 919,48 93,08 

 131J 0,00 80 000,00 79 833,60 99,79 

SPOLU  487 800,00 944 734,43 884 753,08 93,65 

Cieľom uvedeného prvku v roku 2021 bolo udržiavať a rozširovať podpornú 

infraštruktúru v oblasti: vybavenosť zamestnancov HW vybavením, LAN aktívne prvky, 

servery, sieťové tlačiarne, diskové pole, operačné systémy, integračné a virtualizačné 

platformy, spotrebný materiál, cloud riešenia, služby IT, štúdie a audity. 

Na tento prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet na tovary a služby vo výške 

487 800,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 944 734,43 eur. Čerpanie 

výdavkov bolo vo výške 884 753,08 eur t. j. 93,65 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 
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Na čerpaní výdavkov uvedeného prvku sa podieľali jednotlivé organizačné zložky 

kapitoly MH SR nasledovne: 

- úrad ministerstva použil výdavky v sume 715 110,78 eur na úhrady: za služby 

internetového providera, certifikáty, registračné poplatky pre domény MH SR, hosting 

domény pre EXPO Dubaj, hlasové služby, nákup výpočtovej techniky (notebooky, 

monitory, čítačka a tlačiareň čiarových kódov, zálohovacie pásky, zálohovacie 

zariadenie NAS), nákup tonerov a spotrebného materiálu, nákup licencií Microsoft 

Office, zálohovacieho softvéru Veeam, analytického softvéru STATA 1, prístup do 

FOAF, licencie Adobe Cloud balík a balík služieb FinStatu, support VPN prístupov, 

nákup redukcie slúchadlo a mikrofón, predĺženie záruky pre storage, oprava 

poškodeného notebooku, služba typ 4 - dodávka a fyzická inštalácia zariadení 

informačno-komunikačných technológií (IKT), licenčného softvérového vybavenia a 

komplexných produkčných systémov: konzultácie k vytvoreniu image, údržbu 

diskového poľa, úhrada za prenájom optického kábla a záložného prepojenia (Mierová 

ul. - Mlynské nivy, budova OMNIPOLIS - budova Mlynské nivy), za služby Bisnode 

D&B, znalecký posudok ECHA audit a znalecký posudok na posúdenie technických 

parametrov, upgrade a migrácia serverov edu.mhsr, nákup antivírusových licencií pre 

servery JIS HM a webhosting vesmirpodpory.sk. 

- rozpočtové organizácie vyčerpali výdavky v sume 169 642,30 eur, z toho: 

 SOI vyčerpala výdavky v sume 79 064,22 eur za údržbu výpočtovej techniky 

a softvéru, na úhradu komunikačnej infraštruktúry a telekomunikačných služieb, 

 PÚ vyčerpal výdavky v sume 9 932,12 eur za nákup výpočtovej techniky a softvéru, 

 HBÚ vyčerpal výdavky v sume 80 645,96 eur za úhrady za nákup licencií, servisné 

a telekomunikačné služby, poplatky za internet, za nákup softvéru, výpočtovej 

a telekomunikačnej techniky a pod. 

0EK 0J 04 ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 1 200 000,00 1 034 000,00 1 014 592,20 98,12 

Cieľom uvedeného prvku bolo zabezpečiť udržateľnosť systému Elektronizácia služieb 

MH SR (ES MH SR) počas doby 60 mesiacov. 

Na  rok 2021 bol schválený rozpočet na tovary a služby vo výške 1 200 000,00 eur. 

Rozpočtovými opatreniami bol k 31. 12. 2021 rozpočet upravený na sumu 1 034 000,00 eur. 

Bežné výdavky boli čerpané v sume 1 014 592,20 eur, t. j. 98,12 % z upraveného 

rozpočtu. Výdavky boli uhradené za mesačné poplatky za poskytovanie servisných služieb 

prevádzkovej podpory softvéru, hardvéru, za licenčný maintanance softvérových komponentov 

hotline držanie pohotovosti a aktivity pre spracovanie analýzy objektov evidencie pre MH SR. 

0EK 0J 05 Agendový systém - Hospodársky register 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 100 000,00 0,00 0,00 - 
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Cieľom uvedeného prvku v roku 2021 bolo zabezpečiť agendový systém - Hospodársky 

register. Na rok 2021 bol schválený rozpočet vo výške 100 000,00 eur. Vnútornou úpravou bol 

rozpočet upravený na 0,00 eur. Prostriedky boli presunuté na prvok podpornej infraštruktúry. 

  

0EK 0J 06 Ekonomický informačný systém SAP 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 111 250 000,00 0,00 0,00 - 

Cieľom uvedeného prvku bolo v roku 2021 zabezpečiť udržateľnosť prevádzky 

ekonomického informačného systému SAP. Na prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet vo 

výške 250 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením boli zaviazané výdavky v prospech MF SR na 

úhradu za licencie informačného systému SAP a jeho údržbu. Vnútornými úpravami rozpočtu 

sa presunuli prostriedky na prvok špecializovaných systémov a na prvok podpornej 

infraštruktúry. Rozpočet v tomto prvku bol v roku 2021 upravený na sumu 0,00 eur. 

 

0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 13  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary a služby 1AA1 3 614 362,00 0,00 0,00 - 

 1AA2 740 519,00 0,00 0,00 100,00 

 3AA1 0,00 345 055,44 345 055,44 100,00 

 3AA2 0,00 70 695,72 70 695,72 100,00 

SPOLU   4 354 881,00 415 751,16 415 751,16 100,00 

V rámci OP II bol v roku 2021 schválený rozpočet výdavkov na tovary a služby na 

uvedený prvok v sume 4 354 881,00 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet 

upravený na 415 751,16 eur a výdavky boli vyčerpané v plnej výške upraveného rozpočtu. 

Komentár o čerpaní výdavkov na uvedený podprogram tvorí samostatnú časť 1.3.3. 

Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania. 

 

Kategória 640 – Bežné transfery 

Rozpočet bežných transferov bol na rok 2021 schválený v sume 128 713 215,00 eur. 

Rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 546 683 525,43 eur a skutočné čerpanie bolo 

vykázané v sume 539 137 647,09 eur, t. j. plnenie na 98,62 % z upraveného rozpočtu. 

Čerpanie výdavkov v kategórii 640 bolo vykázané podľa zdrojov nasledovne: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné transfery 111 128 713 215,00 242 771 580,64 235 231 702,30 96,89 

 131K 0,00 6 000,00 0,00 - 

 131Z 0,00 214 454,88 214 454,88 100,00 

 1AA1 0,00 68 557 693,17 68 557 693,17 100,00 

 1AA2 0,00 9 472 817,15 9 472 817,15 100,00 

 3AA1 0,00 166 341 976,31 166 341 976,31 100,00 
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 3AC1 0,00 49,79 49,79 100,00 

 3AA2 0,00 59 318 931,54 59 318 931,54 100,00 

 3AC2 0,00 8,79 8,79 100,00 

 3AC3 0,00 13,16 13,16 100,00 

SPOLU   128 713 215,00 546 683 525,43 539 137 647,09 98,62 

Prehľad čerpania bežných transferov podľa položiek kategórie 640 je uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - transfery v rámci 

verejnej správy 

 

72 075 693,00 

 

86 153 945,12 

 

82 292 570,25 

 

95,52 

642 - transfery jednotl. 

a nezisk. PO 

 

4 838 230,00 

 

24 442 351,01 

 

24 401 542,67 

 

99,83 

644 - transfery 

nefinančným subjektom 

 

50 626 792,00 

 

434 965 436,35 

 

431 460 219,03 

 

99,19 

649 - transfery do 

zahraničia 

 

1 172 500,00 

 

1 121 792,95 

 

983 315,14 

 

87,66 

SPOLU 128 713 215,00 546 683 525,43 539 137 647,09 98,62 

 Čerpanie výdavkov v kategórii 640 - bežné transfery v programe 07K Rozvoj priemyslu 

a podpora podnikania bolo vykázané nasledovne: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné 

transfery 

 

111 

 

124 746 300,00 

 

238 375 079,74 

 

230 983 218,55 

 

96,90 

Zo zdroja štátneho rozpočtu (111) boli v roku 2021 poskytnuté bežné transfery 

v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania v celkovej sume 230 983 218,55 eur 

v nasledovných podprogramoch a prvkoch: 

 

07K 01 06 Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom  baníctve 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - jednotlivcovi 111 243 000,00 243 000,00 217 759,00 89,61 

644 - ostatnej právnickej 

osobe 

 

111 

 

8 763 396,00 

 

8 763 396,00 

 

7 269 943,00 

 

82,96 

SPOLU  9 006 396,00 9 006 396,00 7 487 702,00 83,14 

 Rozpočtové výdavky na rok 2021 boli schválené v celkovej výške 9 006 396,00 eur. 

Prostriedky boli schválené na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch alebo po 

baníckych dôchodcoch, ktorým vznikol nárok do 16. 1. 1992 v sume 243 000,00 eur a štátna 

pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov na hornú Nitru bola schválená v sume 

8 763 396,00 eur. 

 Finančné prostriedky na plnenie deputátnych nárokov boli v roku 2021 uvoľnené vo 

výške 217 759,00 eur, z toho Rudným baniam, š. p. Banská Štiavnica vo výške 30 000,00 eur 

a Hornonitrianskym baniam Prievidza, a. s. vo výške 187 759,00 eur, na základe zmlúv 

o poskytnutí dotácie na rok 2021 uzavretých medzi MH SR a baníckymi organizáciami. 
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 Finančné prostriedky vo výške 7 269 943,00 eur boli poskytnuté Hornonitrianskym 

baniam Prievidza, a. s. na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s uzatvorením 

a likvidáciou uhoľných baní v regióne hornej Nitry. Išlo o štátnu pomoc určenú na pokrytie 

mimoriadnych výdavkov na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, 

na ďalšie podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných 

jednotiek, na všetky náležite odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných 

ťažobných lokalít a na náklady na rekultiváciu povrchu. 

07K 01 0F Podpora útlmu rudného baníctva  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - transfery 

nefinančným subjektom 

 

111 

 

1 763 396,00 

 

5 191 547,00 

 

3 239 863,00 

 

62,41 

Záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške 1 763 396,00 eur bol na rok 2021 rozdelený do 

dvoch položiek: 

- technické práce vykonávané podľa útlmového programu v sume 995 715,00 eur, 

- sociálne náklady (sociálne dávky a dávky z titulu dosiahnutia najvyššej prípustnej 

expozície) v sume 767 681,00 eur.  

 Výdavky na technické práce boli rozpočtovým opatrením MF SR navýšené 

o 3 428 151,00 eur, celkovo na sumu 4 423 866,00 eur. Celkový rozpočet v tomto prvku bol 

v roku 2021 upravený na 5 191 547,00 eur. Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané v sume 

3 239 863,00 eur, t. j. 62,41 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021.  

Finančné prostriedky na technické práce vykonávané podľa útlmového programu 

banskej činnosti a na práce súvisiace s likvidáciou neefektívnych banských prevádzok a 

odstraňovaním následkov banskej činnosti na životnom prostredí boli poskytnuté vo výške 

2 327 552,00 eur štátnemu podniku Rudné bane, Banská Štiavnica na základe zmlúv 

o poskytnutí dotácie na rok 2021 uzavretých s MH SR. Technické práce sa vykonávali na 

lokalitách Banská Štiavnica, Pezinok, Špania Dolina, Dúbrava, Vajsková, Rudňany, Slovinky, 

Smolník, Rožňava, Nižná Slaná.  

Na úhradu sociálnych nákladov vo forme osobitného príspevku baníkom podľa zákona 

č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2015 

Z. z., boli poskytnuté prostriedky vo výške 912 311,00 eur Rudným baniam, š. p., Banská 

Štiavnica. 

07K 01 15 Národný jadrový fond 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - štátnemu fondu 111 377 267,00 377 267,00 290 063,77 76,89 

 Národnému jadrovému fondu poskytuje MH SR rozpočtové prostriedky podľa § 10 ods. 

1 písm. h) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Na tento prvok bol rozpočet na rok 2021 schválený v sume 377 267,00 eur. 

K 31. 12. 2021 boli vyčerpané prostriedky v sume 290 063,77 eur, t. j. 76,89 % na 

prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov. 
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07K 01 17 Staré banské diela 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - transfery 

nefinančným subjektom 

 

111 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 

100,00 

Na uvedený prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet v sume 100 000,00 eur. MH SR 

má zákonnú povinnosť zabezpečovať alebo likvidovať staré banské diela a ich následky, ktoré 

ohrozujú verejný záujem. Túto povinnosť zabezpečuje v nevyhnutne potrebnom rozsahu podľa 

zákona č. 219/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenie § 35 ods. 4 

banského zákona).  

 K 31. 12. 2021 boli na uvedenom prvku čerpané rozpočtové prostriedky v plnej výške 

schváleného rozpočtu a boli poskytnuté štátnemu podniku Rudné bane, Banská Štiavnica 

v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR ako aj na 

základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2021 na zabezpečenie a likvidáciu 

starých banských diel a ich následkov. Staré banské diela boli zabezpečované a likvidované na 

lokalitách Banská Štiavnica, Kremnica, Pezinok, Slovinky. 

 

07K 01 19 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie k 

31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - štátnemu fondu 111 65 859 811,00 65 859 811,00 62 085 639,36 94,27 

 Podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia distribučných 

sústav a prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinní odvádzať odvod (finančné prostriedky) 

z množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny do štátneho rozpočtu, t. j. na 

príjmový rozpočtový účet kapitoly MH SR. Predmetný odvod je súčasťou ceny elektriny 

dodanej koncovým odberateľom elektriny. Súčasne vyplýva pre MH SR povinnosť previesť zo 

štátneho rozpočtu finančné prostriedky (odvod) na účet Národného jadrového fondu (NJF). 

Schválený rozpočet bežných výdavkov na uvedený prvok na rok 2021 bol vo výške 

65 859 811,00 eur. V priebehu roka 2021 boli na účet NJF prevedené bežné výdavky v sume 

62 085 639,36 eur, t. j. čerpanie na 94,27 % zo schváleného rozpočtu.  

 

07K 01 1B Podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie k 

31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - transfery 

nefinančn. subjektom 

 

111 

 

40 000 000,00 

 

40 000 000,00 

 

39 999 980,56 

 

99,99 

 Na tento prvok bol schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 40 000 000,00 eur. 

Finančné prostriedky boli k 31. 12. 2021 vyčerpané vo výške 39 999 980,56 eur, t. j. 99,99 %. 
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Štátna pomoc bola poskytnutá 117 podnikom, spĺňajúcim kritériá ustanovené zákonom 

č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 

výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo forme kompenzácií (vratiek), tzn. vrátenie 

časti poplatkov súvisiacich s  financovaním  podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

v súlade s usmernením štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na 

roky 2014 - 2020, ktorého platnosť Európska komisia (EK) predĺžila. 

 

07K 02 02 Administrácia podporných programov a schém 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - nefinančnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

1 800 000,00 

 

2 530 000,00 

 

2 530 000,00 

 

100,00 

  

 Na tento prvok bol na rok 2021 schválený rozpočet vo forme bežného transferu pre 

Slovak Business Agency (SBA) v sume 1 800 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol 

rozpočet v roku 2021 upravený na sumu 2 530 000,00 eur.  

 V hodnotenom období boli uvoľnené bežné výdavky vo výške 2 530 000,00 eur, t. j. 

100,00 % z upraveného rozpočtu. Výdavky boli uvoľnené na základe zmluvy o poskytnutí 

dotácie na rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, 

ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa 

zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov. 

 Prostriedky boli určené na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov SBA (osobné 

náklady, služby, školenia, semináre, kurzy, cestovné, spotreba materiálu, finančné náklady), 

vrátane úhrady za prenájom sídla SBA.  

  

07K 02 11 Monitoring a výskum MSP 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - nefinančnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

0,00 

 

320 000,00 

 

320 000,00 

 

100,00 

 

Na uvedený prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením bol 

rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 320 000,00 eur. 

 V roku 2021 boli na realizáciu tohto prvku na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na 

rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré 

realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa 

osobitného predpisu uvoľnené prostriedky SBA vo výške 320 000,00 eur, t. j. 100,00 % 

z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky SBA použila na úhradu nákladov spojených 

s realizáciou analytických výstupov podľa Pracovného plánu programu v zmysle zmluvy 

o spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom pri zlepšovaní podnikateľského prostredia. 

Prostredníctvom uvedeného prvku sa financovalo vypracovanie materiálov, správ, 

štúdií a analýz, ktoré tvoria základnú bázu údajov pre tvorbu materiálov o stave 

podnikateľského prostredia a realizovaných podporných programov pre MSP, pre potreby MH 

SR, vlády SR a štruktúr EK. 
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07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - nefinančnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

0,00 

 

880 000,00 

 

879 972,00 

 

99,99 

Na rok 2021 nebol na uvedený prvok schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením bol 

rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 880 000,00 eur. 

V roku 2021 boli na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti združenia 

právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy 

podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na rok 2021 a zmluvy 

o poverení výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory nepriamou formou na 

rok 2021 boli uvoľnené prostriedky SBA vo výške 780 000,00 eur. Z poskytnutých finančných 

prostriedkov boli v sledovanom období na základe uzatvorených zmlúv poskytnuté príspevky 

na organizovanie aktivít pre širokú verejnosť, predovšetkým na realizáciu súťaže Podnikateľka 

Slovenska, projekt Podnikanie Inak, konferenciu na podporu zakladania rodinných podnikov, 

projekt podporujúci vznik podnikateľských projektov u žiakov stredných škôl a pod. 

Prostriedky boli použité aj na poskytovanie podpory v rámci výziev na predkladanie žiadostí 

Komponentu 2 v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de 

minimis).   

Na základe zmluvy o poverení výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním 

podpory priamou formou na rok 2021 boli k 31. 12. 2021 uvoľnené prostriedky príjemcom 

dotácie vo výške 99 972,00 eur a boli použité na poskytovanie podpory v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 písm. a) Schémy na 

podporu podnikateľského vzdelávania (Podnikateľské vzdelávacie kurzy). 

 

07K 02 1G Podpora startupov 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - nefinančnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

2 500 000,00 

 

550 000,00 

 

550 000,00 

 

100,00 

Na realizáciu prvku bol schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 

2 500 000,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet bežných výdavkov upravený na 

sumu 550 000,00 eur. 

Prostriedky boli vyčerpané v sume 550 000,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu. 

Prostriedky boli poskytnuté SBA na základe zmluvy o poverení výkonom niektorých úloh 

spojených s poskytovaním podpory na rok 2021. Prostredníctvom prvku sa financovali aktivity 

realizované v rámci Programu na podporu startupov a Schémy na podporu startupov /schéma 

pomoci de minimis/. V rámci schémy a programu sa podporovali podnikatelia a široká 

verejnosť (potenciálni podnikatelia) počas prípravnej a počiatočnej fázy podnikania. Išlo 

konkrétne o poskytovanie informácií, poradenstva, zabezpečenie organizovania a účasti na 

startup podujatiach, podporu pri spracovaní štúdií realizovateľnosti. 

V roku 2021 bola pomoc v rámci Komponentu 1 poskytnutá 7 prijímateľom (MSP) 

a v rámci Komponentu 2 - 14 prijímateľom (13 MSP+1FO). Vzhľadom na pandemickú situáciu 

vo svete a mnohé opatrenia a zákazy hromadných podujatí, bola realizácia komponentu 1 opäť 
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veľmi citeľne obmedzená a problematická. Realizácia aktivít komponentu 1 sa výrazne 

nezmenila a v porovnaní s predošlými obdobiami SBA v rámci komponentu 1 poskytla 

podporu menšej skupine startupov. Komponent 3 nebol v tomto rozpočtovom roku realizovaný 

vôbec. Napriek uvedenému sa však konali aj fyzické podujatia (okrem online foriem) avšak 

opäť aj v tomto roku ostal ťažiskovým komponent 2, kedy boli zrealizované dve prihlasovacie 

kolá. 

  

07K 02 1H  Podpora internetovej ekonomiky 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - nefinančnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

0,00 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

 

100,00 

 

Na uvedený prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením bol 

rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 20 000,00 eur. Tieto prostriedky boli uvoľnené 

SBA na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb 

s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého 

a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na rok 2021. 

Prostredníctvom prvku sa realizovali informačné aktivity, aktivity na propagáciu 

a popularizáciu internetovej ekonomiky, tvorba nástrojov na zavádzanie elektronických služieb 

a vytvorenie elektronických platforiem. V rámci podpory Internetovej ekonomiky sa vyčlenili 

prostriedky na realizáciu semináru Bezpečnosť IT vo firme, ktorého hlavným cieľom bolo 

zvýšiť bezpečnostné povedomie u širokej verejnosti v otázke zaistenia informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti a na podporu projektov, ktorých cieľom je podpora podnikania 

v online priestore. 

 

07K 02 1J Podpora podnikateľov – dotácia na nájomné – mimoriadne opatrenia 

                  v súvislosti s COVID-19 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - transfery v rámci 

verejnej správy 

 

111 

 

0,00 

 

1 759 917,53 

 

1 759 917,53 

 

100,00 

642 - transfery jednotl. 

a nezisk. PO 

 

111 

 

0,00 

 

7 226 029,39 

 

7 226 029,39 

 

100,00 

644 - nefinančným 

subjektom 

 

111 

 

0,00 

 

85 456 723,70 

 

85 452 086,71 

 

99,99 

SPOLU   0,00 94 442 670,62 94 438 033,63 99,99 

 

Na prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol 

upravený rozpočet bežných výdavkov na sumu 94 442 670,62 eur.  

Finančné prostriedky boli poskytnuté príjemcom dotácie vo výške 94 438 033,63 eur, 

čo je 99,99 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. Štátna pomoc bola poskytnutá formou 

priamych dotácií určených na úhradu časti nákladov na nájomné príslušných subjektov 

v súvislosti s COVID-19.  
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07K 02 1K Podpora MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – nepravidelná 

                  autobusová doprava 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - nefinančným 

subjektom 

 

111 

 

0,00 

 

8 045 552,22 

 

7 990 128,33 

 

99,31 

 

Na tento prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet. Rozpočtovými opatreniami MF 

SR bol k 31. 12. 2021 upravený rozpočet bežných výdavkov na sumu 8 045 552,22 eur. 

Finančné prostriedky boli poskytnuté príjemcom dotácie (ostatným právnickým 

osobám) na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej 

dopravy (COVID-19) vo výške 7 990 128,33 eur, čo je 99,31 % z upraveného rozpočtu. 

 

07K 02 1L Podpora podnikateľov – dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP 

                  v oblasti kultúry - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - nefinančným 

subjektom 

 

111 

 

0,00 

 

7 759 637,02 

 

7 759 637,02 

 

100,0 

 

 Na tento prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet. V roku 2021 bol rozpočet upravený 

na objem 7 759 637,02 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté príjemcom dotácie (fyzickým 

osobám - podnikateľom) vo výške 7 759 637,02 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu. 

 Rozpočtové prostriedky boli určené na realizáciu výziev na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry 

a kreatívneho priemyslu, v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 - dotácie na fixné náklady SA. 59996 (2020/N) a Schémy 

minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (schéma 

pomoci de minimis) DM-11/2020. 

 

07K 04 02 Administrácia SARIO   

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - príspevkovej 

organizácii 

 

111 

 

3 339 430,00 

 

3 176 198,88 

 

3 176 198,88 

 

100,00 

 

Rozpočet na rok 2021 na tento prvok bol schválený v sume 3 339 430,00 eur na bežné 

výdavky. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet bežných výdavkov upravený na 

sumu 3 176 198,88 eur. 

V roku 2021 boli príspevkovej organizácii SARIO na základe zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2021 a dodatkov poskytnuté bežné 

transfery v sume 3 176 198,88 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov.  
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Organizácia použila prostriedky na zabezpečenie riadneho chodu (mzdy a platy 

zamestnancov agentúry, poistné a príspevky do jednotlivých poisťovní, tovary a služby), na 

zabezpečenie činností delegovaných na SARIO v súvislosti s podporou prílevu priamych 

zahraničných investícií a exportného potenciálu slovenských podnikateľov a na vyplatenie 

odmien zamestnancom na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.  

 

07K 0E 03 Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

                  špecializáciu SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

644 - ostatnej 

právnickej osobe 

 

111 

 

0,00 

 

116 000,00 

 

116 000,00 

 

100,00 

Rozpočet výdavkov na uvedený prvok nebol na rok 2021 schválený, rozpočtovými 

opatreniami MF SR bol upravený na sumu 116 000,00 eur. 

V rámci prvku boli v roku 2021 uvoľnené finančné prostriedky príjemcovi dotácie 

STELLA Group, s. r. o. vo výške 116 000,00 eur, na riešenie spoločných projektov 

priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi 

oprávnenými subjektmi v SR a v štáte Izrael (Dohoda Izrael) na základe Zmluvy o poskytnutí 

dotácie č. 211/2019-2060-3410 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu medzinárodnej 

spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1.  

 

 Čerpanie výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu (111, 131K, 131Z) v kategórii 640 - 

bežné transfery v programe 07L Tvorba a implementácia politík bolo vykázané nasledovne: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné 

transfery  111 2 851 315,00 3 280 900,90 3 269 391,06 99,65 

 131K 0,00 6 000,00 0,00 0,00 

 131Z 0,00 214 454,88 214 454,88 100,00 

SPOLU  2 851 315,00 3 501 355,78 3 483 845,94 99,50 

Zo zdrojov štátneho rozpočtu (111, 131K, 131Z) boli v roku 2021 poskytnuté bežné 

transfery v programe 07L Tvorba a implementácia politík v nasledovných podprogramoch 

a prvkoch: 

07L 02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 - občianskemu 

združeniu 

 

111 

 

90 000,00 

 

90 000,00 

 

90 000,00 

 

100,00 

V uvedenom podprograme bol rozpočet bežných výdavkov schválený v sume 

90 000,00 eur. Rozpočtové prostriedky sa poskytli vo forme dotácií na podporu ochrany 

spotrebiteľa podľa § 2 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 



37 

 

Z  celkovej sumy schválenej na uvedený účel sa k 31. 12. 2021 vyčerpalo celkovo 

90 000,00 eur, t. j. 100,00 % zo schváleného rozpočtu výdavkov. Čerpanie sa realizovalo 

v nasledovnom rozsahu: 

1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad - 31 600,00 eur,  

2. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov - 31 000,00 eur, 

3. Spotrebiteľské Centrum - 18 000,00 eur, 

4. Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska - 9 400,00 eur. 
 

07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné transfery 111 2 697 085,00 2 876 746,91 2 874 575,41 99,92 

 131K 0,00 6 000,00 0,00 0,00 

 131Z 0,00 214 454,88 214 454,88 100,00 

SPOLU  2 697 085,00 3 097 201,79 3 089 030,29 99,74 

Rozpočet bežných transferov bol na rok 2021 pre podprogram 07L 04 schválený v sume 

2 697 085,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet v roku 2021 upravený na sumu 

3 097 201,79 eur, čerpanie výdavkov bolo vykázané vo výške 3 089 030,29 eur, t. j. 99,74 % 

z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

V rámci bežných transferov boli v roku 2021 uhradené členské príspevky 

medzinárodným organizáciám v celkovej sume 110 748,22 eur, v ktorých je SR členom: 

- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) - 52 708,03 eur, 

- Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (IRENA) - 27 392,69 eur, 

- Energetická charta - 15 028,00 eur, 

- Globálne fórum OECD pre nadmerné kapacity pre oceľ (GF OECD) - 7 590,00 eur, 

- United Nations Environment Programme (UNEP) - Program Spojených národov pre 

životné prostredie - 5 486,82 eur, 

- Arms Trade Treaty (ATT) - Zmluva o obchodovaní so zbraňami - 2 542,68 eur. 

Na odchodné a odstupné pre zamestnancov úradu ministerstva sa vyčerpalo 51 829,19 

eur, na nemocenské dávky 27 000,00 eur. Príplatky a príspevky boli vyčerpané v sume 7 500,00 

eur. Výdavok v sume 99,00 eur bol uhradený ako ročný členský príspevok za členstvo 

v Slovenskom inštitúte vnútorných audítorov. 

MH SR poskytlo v roku 2021 bežný transfer na činnosť príspevkovým organizáciám 

a to Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a Múzeu obchodu Bratislava v celkovej sume 

2 677 399,00 eur. 

Príspevková organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mala 

na rok 2021 schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 2 232 642,00 eur. Rozpočet bol 

navýšený o 242 397,00 eur, celkovo bol upravený na 2 677 399,00 eur. Bežné výdavky boli 

organizácii poskytnuté v sume 2 677 399,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu 

bežných výdavkov. Z poskytnutého bežného transferu SIEA k 31. 12. 2021 vyčerpala finančné 

prostriedky na výplatu miezd, poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 

a na nákup tovarov a služieb. V rámci výdavkov na tovary a služby boli rozpočtové prostriedky 

vyčerpané na služby (stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom 

mimopracovného pomeru, školenia, kurzy, semináre a pod.), ďalej výdavky na nájomné za 

nájom budov a objektov, na nákup materiálu (interiérové vybavenie, výpočtová technika, 

softvér, reprezentačné výdavky a pod.), na rutinnú a štandardnú údržbu, poštové 
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a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, na tuzemské pracovné cesty, 

na poistenie služobných motorových vozidiel a pod.  

Okrem bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie SIEA bol poskytnutý 

transfer aj zo zdroja 131Z na riešenie nezrovnalostí vo výške 214 454,88 eur.  

Príspevková organizácia Múzeum obchodu Bratislava (MOB) mal na rok 2021 

schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 150 943,00 eur. Rozpočet bol navýšený 

o 51 417,00 eur, z toho 1 417,00 eur na odmeny zamestnancom vyplývajúce z kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa a 50 000,00 eur na financovanie bežnej prevádzky. Celkovo bol 

rozpočet upravený na sumu 202 360,00 eur. Bežné výdavky MOB vyčerpalo v plnej výške 

upraveného rozpočtu a prostriedky použilo na prevádzkovú činnosť (mzdy a k tomu 

prislúchajúce odvody do poisťovní) a na plnenie úloh uvedených v zmluve s touto príspevkovou 

organizáciou (budovanie zbierkového fondu, kategorizácia a evidencia, kultúrno-spoločenská 

činnosť, propagácia, výstavnícka činnosť a pod.). 

 

07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné transfery 111 64 230,00 314 153,99 304 815,65 97,03 

 

Rozpočet bežných transferov Puncového úradu SR, Hlavného banského úradu 

a Slovenskej obchodnej inšpekcie bol na rok 2021 schválený v sume 64 230,00 eur. V roku 

2021 bol rozpočet upravený na sumu 314 153,99 eur. 

Bežné transfery boli vyčerpané v sume 304 815,65 eur, t. j. 97,03 % a boli použité na 

vyplatenie odstupného a odchodného (258 025,00 eur), nemocenských dávok (24 816,87 eur), 

príplatkov a príspevkov (10 597,24 eur) a vernostný prídavok baníkom vo výške 2 302,31 eur. 

Puncový úrad SR zaplatil členské príspevky medzinárodným organizáciám vo výške 9 074,23 

eur. 

 

097 04 Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

649 - medzinárodnej 

organizácii 

 

111 

 

1 000 000,00 1 000 000,00 863 492,69 

 

86,35 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 253/2006 je MH SR povinné každoročne uhrádzať 

členské príspevky do medzinárodných organizácií vo svojej gescii.  

V rozpočte na rok 2021 boli schválené bežné výdavky v sume 1 000 000,00 eur na 

úhradu pravidelných členských príspevkov do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), 

Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Úrad pre medzinárodné výstavníctvo 

(BIE). 

Členské príspevky boli uhradené v celkovej sume 864 247,96 eur, t. j. 86,35 % zo 

schváleného rozpočtu bežných výdavkov, a to nasledovne: 

- WTO - Svetová obchodná organizácia v sume 735 900,69 eur, 

- OPCW - Organizácia pre zákaz chemických zbraní v sume 103 592,00 eur, 

- BIE - Medzinárodný úrad pre výstavy v sume 24 000,00 eur. 
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0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo 

             hospodárstva SR  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

641 - príspevkovej 

organizácii 
 

111 

 

115 600,00 

 

115 600,00 

 

115 600,00 

 

100,00 

 

V rámci uvedeného podprogramu poskytlo MH SR bežný transfer v celkovej sume 

115 600,00 eur príspevkovým organizáciám SIEA, SARIO a MOB v nasledovných prvkoch: 

- 0EK 0J 01 Systém vnútornej správy - príspevkovým organizáciám boli poskytnuté 

výdavky vo forme bežného transferu v sume 30 700,00 eur na financovanie 

mzdového a účtovného softvéru a ich aktualizáciu, administráciu www stránok, 

materiálu k výpočtovej technike, softvéru a licencie (SIEA 15 000,00 eur, SARIO 

9 700,00 eur, MOB 6 000,00 eur). 

- 0EK 0J 02 Špecializované systémy - príspevkovej organizácii SARIO boli poskytnuté 

prostriedky v sume 11 200,00 eur vo forme bežného transferu na rutinnú 

a štandardnú údržbu softvéru, výpočtovej, telekomunikačnej techniky a služby 

v oblasti IKT.  

- 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra - príspevkovým organizáciám boli poskytnuté 

výdavky v sume 73 700,00 eur na nákup materiálu k výpočtovej a telekomunikačnej 

technike, na rutinnú a štandardnú údržbu, na služby v oblasti IKT (SIEA 48 700,00 

eur, SARIO 25 000,00 eur).  

  

 Zo zdroja EÚ (1AA1, 3AA1, 3AC1) a zdrojov spolufinancovania (1AA2, 3AA2, 3AC2, 

3AC3) boli v roku 2021 poskytnuté bežné transfery nasledovne:  
 

0EA 02 Operačný program Integrovaná infraštruktúra – časť MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 - bežné transfery 

 

1AA1 0,00 68 557 693,17 68 557 693,17 100,00 

1AA2 0,00 9 472 817,15 9 472 817,15 100,00 

3AA1 0,00 166 341 976,31 166 341 976,31 100,00 

 3AC1 0,00 49,79 49,79 100,00 

 3AA2 0,00 59 318 931,54 59 318 931,54 100,00 

 3AC2 0,00 8,79 8,79 100,00 

 3AC3 0,00 13,16 13,16 100,00 

SPOLU  0,00 303 691 489,91 303 691 489,91 100,00 

Komentár o čerpaní výdavkov na uvedený podprogram tvorí samostatnú časť 1.3.3. 

Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky  

V roku 2021 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 328 345 885,00 

eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol upravený na sumu 97 764 379,15 eur a vyčerpaný 

bol v sume 97 761 798,09 eur, t. j. na 99,99 % z upraveného rozpočtu.  
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 Čerpanie výdavkov v kategórii 700 - kapitálové výdavky bolo vykázané podľa zdrojov 

nasledovne: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

700 - kapitálové 111 14 377 132,00 6 918 144,03 6 917 546,83 99,99 

výdavky 131I 0,00 2 420 291,02 2 420 291,02 100,00 

 131J 0,00 10 588 777,63 10 588 209,89 99,99 

 131K 0,00 31 046 494,18 31 045 078,06 100,00 

 1AA1 265 480 032,00 4 120 394,33 4 120 394,33 100,00 

1AA2 48 488 721,00 0,00 0,00 -  

 3AA1 0,00 41 785 402,89 41 785 402,89 100,00 

 3AA2 0,00 884 875,07 884 875,07 100,00 

SPOLU   328 345 885,00 97 764 379,15 97 761 798,09 99,99 

  

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 

700 - kapitálové výdavky je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 

 

317 200,00 

 

2 503 301,18 

 

2 500 720,12 

 

99,90 

720 - kapitálové transfery 328 028 685,00 95 261 077,97 95 261 077,97 100,00 

SPOLU 328 345 885,00 97 764 379,15 97 761 798,09 99,99 

 

Kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 

Rozpočet výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív bol rozpočtovými opatreniami 

upravený na všetkých zdrojoch rozpočtu na sumu 2 503 301,18 eur a čerpanie rozpočtu bolo 

v sume 2 500 720,12 eur, t. j. 99,90 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

Čerpanie výdavkov v kategórii 710 bolo vykázané v jednotlivých podprogramoch 

a prvkoch podľa zdrojov nasledovne: 

 

06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% 

čerpania k 

uprav. 

rozpočtu 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 

 

111 

 

0,00 

 

462 000,00 

 

462 000,00 

 

100,00 

  

Limit rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 na tento medzirezortný podprogram 

nebol schválený. V priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 

462 000,00 eur. 

Kapitálové výdavky hospodárskej mobilizácie boli vyčerpané vo výške 462 000,00 eur. 

Prostriedky boli určené na realizáciu technického zhodnotenia integrovaného bezpečnostného 

systému SLOVNAFT, a. s.  
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

710 - obstarávanie  

kapitálových aktív 

111 100 000,00 4 100,00 3 924,00 95,71 

131K 0,00 783 975,00 783 974,08 99,99 

SPOLU  100 000,00 788 075,00 787 898,08 99,98 

Úrad MH SR vyčerpal kapitálové výdavky v celkovej výške 787 898,08 eur. Prostriedky 

vo výške 783 974,08 eur boli použité na obstaranie digitálnej a multimediálnej techniky 

v súvislosti s EXPO Dubaj 2020, suma 2 016,00 eur bola čerpaná na nákup televízora vrátane 

držiaka a suma 1 908,00 eur bola použitá na nákup altánku pre zariadenie Patince.  

07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

710 - obstarávanie  111 117 200,00 54 000,00 53 970,00 99,94 

kapitálových aktív 131I 0,00 34 938,49 34 938,49 100,00 

 131K 0,00 399 439,56 398 024,36 99,65 

SPOLU  117 200,00 488 378,05 486 932,85 99,70 

Kapitálové výdavky na obstaranie kapitálových aktív rozpočtových organizácií boli 

schválené v sume 117 200,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol tento objem upravený na 

sumu 488 378,05 eur a vyčerpané boli vo výške 486 932,85 eur, t. j. 99,70 % z upraveného 

rozpočtu v roku 2021. 

Slovenská obchodná inšpekcia čerpala kapitálové výdavky vo výške 221 281,65 eur, t. j. 

99,99 % z upraveného rozpočtu v hodnote 221 311,65 eur. Výdavky boli použité na nákup 

služobných motorových vozidiel (41 970,00 eur), na dokončenie rekonštrukčných prác na 

budove SOI v Trenčíne (167 311,65 eur) a na kúpu garáže pri inšpektoráte SOI v Košiciach 

(12 000,00 eur). 

Hlavný banský úrad čerpal kapitálové výdavky vo výške 167 251,20 eur, čo je 99,16 % 

z upraveného rozpočtu v hodnote 168 666,40 eur, na nákup osobných motorových vozidiel pre 

banských inšpektorov a predsedu HBÚ (110 000,00 eur), na rekonštrukciu sídla HBÚ 

(34 938,49 eur), na rekonštrukciu budovy na OBÚ v Banskej Bystrici (14 984,80 eur), ako aj 

na rekonštrukciu administratívnych priestorov na OBÚ v Košiciach (7 327,91 eur).  

Puncový úrad SR čerpal kapitálové výdavky vo výške 98 400,00 eur, čo je 100,00 % 

z upraveného rozpočtu v hodnote 98 400,00 eur, na nákup prístrojov Spectrometre - MIDEX 

na identifikáciu zliatin z drahých kovov. 

 

0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo 

             hospodárstva SR  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 

111 100 000,00 108 000,00 107 608,80 99,64 

131J 0,00 590 023,34 589 455,60 99,90 

131K 0,00 66 824,79 66 824,79 100,00 

SPOLU  100 000,00 764 848,13 763 889,19 99,87 



42 

 

V rámci uvedeného podprogramu úrad ministerstva vyčerpal výdavky na obstarávanie 

kapitálových aktív v sume 763 889,19 eur v nasledovných prvkoch: 

- 0EK 0J 02 Špecializované systémy - výdavky vo výške 107 608,80 eur boli použité na 

obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru vybraných bezpečnostných prvkov. 

- 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra - výdavky vo výške 77 984,79 eur boli použité za nákup 

sieťových zariadení switche a komponentov.  

- 0EK 0J 04 ES MH SR Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov - výdavky vo výške 

578 295,60 eur boli použité na úpravu funkcionality a implementácia dopadov zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, 

aktualizácia elektronických dokumentov, aktualizácia spôsobu prístupu do elektronickej 

schránky, úprava prístupu a zvýšenej bezpečnosti prihlasovania používateľov ES MH SR. 

 

Kategória 720 – Kapitálové transfery 

Rozpočet kapitálových transferov schválený v sume 328 028 685,00 eur bol 

rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 95 261 077,97 eur, pričom bol vyčerpaný 

na 100,00 % upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021. 

Čerpanie výdavkov v kategórii 720 - kapitálové transfery bolo vykázané v jednotlivých 

podprogramoch a prvkoch nasledovne: 

 

07K 01 19 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové  111 6 140 189,00 5 860 683,91 5 860 683,91 100,00 

transfery 131K 0,00 6 140 189,00 6 140 189,00 100,00 

SPOLU  6 140 189,00 12 000 872,91 12 000 872,91 100,00 

 Podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia distribučných 

sústav a prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinní odvádzať odvod (finančné prostriedky) 

z množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny do štátneho rozpočtu, t. j. na 

príjmový rozpočtový účet kapitoly MH SR. Predmetný odvod je súčasťou ceny elektriny 

dodanej koncovým odberateľom elektriny. Súčasne vyplýva pre MH SR povinnosť previesť 

zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky (odvod) na účet Národného jadrového fondu (NJF). 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na uvedený prvok na rok 2021 bol vo výške 

6 140 189,00 eur, rozpočtovými opatreniami MF SR bol k 31. 12. 2021 upravený na sumu 

12 000 872,91 eur.  

K 31. 12. 2021 boli na účet NJF prevedené kapitálové výdavky v sume 12 000 872,91 

eur, t. j. čerpanie na 100,00 % z upraveného rozpočtu. 

 

07K 04 02 Administrácia SARIO 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové transfery  111 0,00 124 760,00 124 760,00 100,00 
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 Na tento prvok nebol na rok 2021 schválený rozpočet vo forme kapitálového transferu. 

Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet k 31. 12. 2021 upravený na sumu 124 760,00 eur. 

 Kapitálové výdavky boli uvoľnené organizácii vo výške 124 760,00 eur, t. j. 100,00 % 

z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov. 

 

07K 04 03 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania k 

uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové  111 0,00 0,00 0,00 - 

transfery 131I 0,00 0,00 0,00 - 

 131J 0,00 9 792 754,29 9 792 754,29 100,00 

SPOLU    0,00 9 792 754,29 9 792 754,29 100,00 

Na rok 2021 neboli schválené kapitálové výdavky na investičné stimuly. Tieto výdavky 

boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 9 792 754,29 eur 

nasledovne: 

- navýšenie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2019 (zdroj 131J) 

v sume 22 659 778,54 eur, 

- zníženie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2019 (zdroj 131J) v sume 

12 867 024,25 eur, 

- navýšenie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2020 (zdroj 131K) 

v sume 810 594,70 eur, 

- zníženie kapitálových výdavkov o nevyčerpané prostriedky z roku 2020 (zdroj 131K) 

v sume 810 594,70 eur. 

K 31. 12. 2021 boli rozpočtové prostriedky na investičné stimuly vyčerpané v plnej 

výške upraveného rozpočtu. Prostriedky boli poskytnuté nasledovným spoločnostiam: 

      v eurách 

Minebea Slovakia, s. r. o. 2 176 667,37 

Gestamp Nitra, s. r. o. 1 935 763,97  

SPINEA, s. r. o. 1 463 075,22 

Porsche Werkzeugbau, s. r. o.  1 260 563,12 

Muehlbauer Automation, s. r. o.  1 110 823,46 

KAMAX Fasteners, s. r. o.  1 089 173,52 

Brose Prievidza, spol. s r. o.  357 698,16 

KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o. 253 847,00 

Mubea Automotive Slovakia, s. r. o. 109 520,73 

Oerlikon Balzers Coating Slovakia, s. r. o. 35 621,74 

 

Investičná pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý 

nehmotný majetok, ktorú prijímateľom investičnej pomoci schválila vláda SR, sa vypláca ex-

post. Ide o pomernú časť dotácie, ktorá sa vypláca na základe skontrolovaných investičných 

správ. Povinnosť podávať ročné správy o priebehu realizácie investičného zámeru majú 

prijímatelia investičnej pomoci každoročne do konca apríla za predchádzajúci kalendárny rok. 
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07K 08 Podpora regionálneho rozvoja 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové transfery 131I 0,00 447 279,53 447 279,53 100,00 

Rozpočet kapitálových výdavkov nebol na rok 2021 schválený. Rozpočtovými 

opatreniami MF SR bol rozpočet upravený na sumu 447 279,53 eur. 

K 31. 12. 2021 boli rozpočtové prostriedky na podporu regionálneho rozvoja čerpané 

vo výške 447 279,53 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu. MH SR poskytlo dotácie obci 

Kechnec na základe dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja 

priemyselnej výroby a služieb a obci Utekáč vo výške 38 400,00 eur na základe zmluvy 

o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2021. 

 

07K 0E 04 Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy 

                  pre E-mobilitu 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové transfery 131I 0,00 1 938 073,00 1 938 073,00 100,00 

 131J 0,00 206 000,00 206 000,00 100,00 

SPOLU  0,00 2 144 073,00 2 144 073,00 100,00 

Rozpočet kapitálových výdavkov na tento prvok nebol na rok 2021 schválený. 

Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 2 144 073,00 eur. 

V roku 2021 boli finančné prostriedky čerpané na základe zmlúv o poskytnutí dotácie 

medzi MH SR a úspešnými žiadateľmi o dotáciu: 

- na podporu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 24 073,00 eur, 

- na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel vo výške 

2 120 000,00 eur. 

07K 0I Podpora realizácie významnej investície Jaguar Land Rover 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania   

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové   111 7 859 743,00 0,00 0,00 - 

transfery 131K 0,00 23 656 065,83 23 656 065,83 100,00 

SPOLU    7 859 743,00 23 656 065,83 23 656 065,83 100,00 

 Rozpočet kapitálových výdavkov na uvedený podprogram bol na rok 2021 schválený 

vo výške 7 859 743,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 

23 656 065,83 eur.  

 K 31. 12. 2021 boli rozpočtové prostriedky na podporu realizácie významnej investície 

čerpané na zdroji 131K vo výške 23 656 065,83 eur.  

Investičná pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý 

nehmotný majetok je určená na realizáciu investičného zámeru „Založenie novej globálnej 

výrobnej prevádzky Jaguar Land Rover na výrobu osobných automobilov s využitím 

špičkových technológii a procesov“ pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.  
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Spoločnosť má povinnosť podávať ročné správy o priebehu realizácie investičného 

zámeru každoročne najneskôr do konca apríla za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj 

povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora a dodržiavať ostatné 

podmienky zákona o investičnej pomoci a súvisiacich predpisov. 

07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové transfery 111 50 000,00 95 000,00 95 000,00 100,00 

V rámci podprogramu sú rozpočtované kapitálové transfery pre príspevkové organizácie 

rezortu: 

Príspevková organizácia MOB mala na rok 2021 schválený rozpočet kapitálových 

výdavkov v sume 12 000,00 eur. Úpravou rozpočtu bol rozpočet zvýšený o 45 000,00 eur na 

sanáciu historického objektu na Linzbothovej ulici v Bratislave, najmä na komplexné riešenie 

jeho odvlhčenia a súvisiace práce, na celkovú sumu 57 000,00 eur. MOB bol poskytnutý 

kapitálový transfer v plnej výške upraveného rozpočtu.  

Príspevková organizácia SIEA mala na rok 2021 schválený rozpočet kapitálových 

transferov v sume 38 000,00 eur. K 31. 12. 2021 bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer 

v plnej výške schváleného rozpočtu na rok 2021.  

0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo 

             hospodárstva SR  

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

720 - kapitálové transfery 111 10 000,00 209 600,12 209 600,12 100,00 

V rámci podprogramu poskytlo MH SR kapitálový transfer v celkovej sume 209 600,12 

eur príspevkovej organizácií SARIO v nasledovných prvkoch: 

- 0EK 0J 01 Systém vnútornej správy 2 500,00 eur, 

- 0EK 0J 02 Špecializované systémy 199 600,12 eur, 

- 0EK 0J 03 Podporná infraštruktúra 7 500,00 eur. 

 Zo zdrojov EÚ (1AA1, 3AA1) a zdrojov spolufinancovania (1AA2, 3AA2) boli v roku 

2021 poskytnuté kapitálové transfery v celkovej sume 46 790 672,29 eur nasledovne:  

0EA 02 Operačný program Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR 

v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% 

čerpania k 

uprav. 

rozpočtu 

720 – kapitálové 

transfery 

1AA1 265 480 032,00 4 120 394,33 4 120 394,33 100,00 

1AA2 48 488 721,00 0,00 0,00 - 

3AA1 0,00 41 785 402,89 41 785 402,89 100,00 

3AA2 0,00 884 875,07 884 875,07 100,00 

SPOLU   313 968 753,00 46 790 672,29 46 790 672,29 100,00 

Komentár k čerpaniu kapitálových transferov na jednotlivé opatrenia tvorí samostatnú 

časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania. 



46 

 

Podrobnejší prehľad o čerpaní bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH SR v roku 

2021 podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke: 
     v eurách 

 Ukazovateľ Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie 

  rozpočet 

k 1.1.2021 

rozpočet  

k 31.12.2021 

k 31.12.2021 (v %) 

a b 1 2 3 4 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

a OOV 13 520 907,00 

 

17 853 578,69 

 

17 739 113,84 

 

99,36 

611 Tarifný plat, osobný plat, ... 9 694 301,00 10 723 281,89 10 640 943,35 99,23 

612 Príplatky 3 359 060,00 4 548 060,28 4 531 679,95 99,64 

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť 33 428,00 37 946,14 37 946,14 100,00 

614 Odmeny 212 400,00 2 421 763,22 2 407 010,79 99,39 

615 Ostatné osobné vyrovnania 62 930,00 70 682,00 70 682,00 100,00 

616 Doplatok k platu a ďalší plat 158 788,00 51 845,16 50 851,61 98,08 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 813 616,00 6 718 394,68 6 680 254,70 99,43 

621 Poistné do VŠZP 994 224,00 1 199 679,67 1 193 154,75 99,46 

623 Poistné do ostatných ZP 378 619,00 660 835,02 656 037,66 99,27 

625 Poistné do SP 3 289 036,00 4 584 231,64 4 557 685,26 99,42 

627 Príspevok do DDP 151 737,00 273 648,35 273 377,03 99,90 

630 Tovary a služby 17 680 629,00 71 100 620,29 67 946 432,78 95,56 

631 Cestovné náhrady 760 955,00 401 693,32 218 269,53 54,34 

632 Energie, voda, komunikácie 967 870,00 958 966,11 914 547,65 95,37 

633 Materiál 673 372,00 51 271 965,63 51 197 523,85 99,85 

634 Dopravné 275 000,00 169 668,56 152 709,76 90,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 924 300,00 1 667 025,81 1 635 094,89 98,08 

636 Nájomné za nájom 836 450,00 4 213 625,44 3 467 292,10 82,29 

637 Služby 12 242 682,00 12 417 675,42 10 360 995,00 83,44 

640 Bežné transfery 128 713 215,00 546 683 525,43 539 137 647,09 98,62 

641 Transfery v rámci verejnej správy 72 075 693,00 86 153 945,12 82 292 570,25 95,52 

642 Transfery jednotlivcom a     

 neziskovým práv. osobám 4 838 230,00 24 442 351,01 24 401 542,67 99,83 

644 Transfery nefinanč. subjektom a PO 50 626 792,00 434 965 436,35 431 460 219,03 99,19 

649 Transfery do zahraničia 1 172 500,00 1 121 792,95 983 315,14 87,66 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 317 200,00 2 503 301,18 2 500 720,12 99,90 

711 Nákup pozemkov a nehmotných     

 aktív 50 000,00 177 828,00 177 436,80 99,78 

712 Nákup budov, objektov alebo ich 

častí 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

713 Nákup strojov, prístrojov,     

 zariadení, techniky alebo náradia 68 000,00 814 411,79 814 174,87 99,97 

714 Nákup dopravných prostriedkov 0,00 153 400,00 151 970,00 99,07 

716 Prípravná a projektová 

dokumentácia 

 

0,00 

 

80 280,00 

 

80 280,00 

 

100,00 

717 Realizácia stavieb a ich     

 technického zhodnotenia 199 200,00 686 578,05 686 562,85 99,99 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 

strojov a zariadení 

 

0,00 

 

578 803,34 

 

578 295,60 

 

99,91 

720 Kapitálové transfery 328 028 685,00 95 261 077,97 95 261 077,97 100,00 
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721 Transfery v rámci verejnej správy 6 200 189,00 12 909 585,56 12 909 585,56 100,00 

722 Transfery jednotl. a neziskovým PO 0,00 4 328 878,55 4 328 878,55 100,00 

723 Transfery nefinanč. subjektom a PO 321 828 496,00 78 022 613,86 78 022 613,86 100,00 

Výdavky  MH SR spolu  493 074 252,00 740 120 498,24 729 265 246,50 98,53 

 z toho: 600 bežné výdavky 164 728 367,00 642 356 119,09 631 503 448,41 98,31 

 700 kapitálové výdavky 328 345 885,00 97 764 379,15 97 761 798,09 99,99 

 

Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2021 

Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2021 

boli čerpané vo výške 1 538 293,30 eur, z toho najvyššie čerpanie bolo za členské poplatky 

medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom. Čerpanie prostriedkov na zahraničné 

pracovné cesty bolo aj v roku 2021 ovplyvnené vypuknutím pandémie COVID-19.  

Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine 

vrátane zahraničných pracovných ciest (420 515,34 eur), na zahraničné pracovné cesty 

(134 462,82 eur) a na členské poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom 

(983 315,14 eur). 

Na zahraničné pracovné cesty rozpočtových organizácií sa v roku 2021 vyčerpalo 

zo zdrojov štátneho rozpočtu 178 948,57 eur (vrátane zahraničných ciest pracovísk mimo sídla 

služobného úradu MH SR): 

1. Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu ministerstva sa v roku 2021 vyčerpalo 

175 090,49 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu 

za ubytovanie, stravné, očkovanie, náhradu potrebných vedľajších výdavkov a poistné 

pri zahraničných pracovných cestách. Osobitne boli rozpočtované prostriedky 

na zahraničné pracovné cesty v rámci výstavy EXPO Dubaj 2020, ktoré boli čerpané 

v sume 44 485,75 eur. 

V roku 2021 bolo zrealizovaných 186 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa 

zúčastnili zamestnanci úradu MH SR. Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov 

ministerstva na zasadnutia výborov a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, 

EK, Energetickej charty, Medzinárodnej energetickej agentúry, OECD a ďalších 

európskych orgánov a organizácií. 

Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Francúzska, Belgicka, Portugalska, Českej 

republiky, Rakúska, Ruska, Luxemburska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Srbska, 

Švajčiarska, Slovinska, Taiwanu a Spojených arabských emirátov. 

Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych štruktúrach, 

začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a podpis bilaterálnych 

medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti podnikania, 

priemyslu, energetiky, hospodárskej stratégie. 

2. V rozpočtových organizáciách bolo v roku 2021 uskutočnených 10 zahraničných 

pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 12 zamestnancov. Výdavky na zahraničné 

pracovné cesty predstavovali sumu 3 858,08 eur.  

V Slovenskej obchodnej inšpekcii bolo uskutočnených 6 zahraničných pracovných ciest, 

ktorých sa zúčastnilo 6 zamestnancov. Výdavky na zahraničné pracovné cesty 

predstavovali sumu 1 736,81 eur. Pracovné cesty boli zrealizované v Českej republike 

(Praha a Mladá Boleslav) za účelom návštevy akreditovaných laboratórií pre skúšky 

vozidiel v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/858.  
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Puncový úrad SR čerpal v roku 2021 výdavky vo výške 1 558,07 eur na 3 zahraničné 

pracovné cesty. Pracovné cesty boli uskutočnené v Českej republike za účelom výroby 

razidiel pre potreby puncovej kontroly a výmeny skúsenosti pri nedeštruktívnej 

identifikácii zliatkov z drahých kovov, na zasadnutie puncovej rady (Česká republika, 

Špindlerův Mlýn) a na riadne zasadnutie V4 v Debrecíne v Maďarsku.  

Hlavný banský úrad čerpal v roku 2021 na 1 zahraničnú pracovnú cestu finančné 

prostriedky vo výške 563,20 eur. Išlo o pracovnú cestu v súvislosti so svetovou výstavou 

Expo Dubaj 2020 za účelom prezentácie slovenského banského priemyslu.  

Príspevkové organizácie použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky 

v celkovej výške 165 317,85 eur (z toho SARIO 154 395,70 eur, SIEA 7 604,67 eur, MOB 

3 317,48 eur). Zahraničné pracovné cesty boli hradené z prostriedkov poskytnutých zo zdroja 

štátneho rozpočtu v celkovej výške 62 190,69 eur (z toho SARIO 54 442,95 eur, SIEA 4 774,34 

eur, MOB 2 973,40 eur). Výdavky na zahraničné pracovné cesty v celkovej výške 103 127,16 

eur uhradili príspevkové organizácie z vlastných zdrojov a tiež zo zdrojov EK. Príspevkové 

organizácie uskutočnili spolu 53 zahraničných pracovných ciest (z toho SARIO 25 ciest, SIEA 

14 ciest a MOB 14 ciest).  

Prostriedky príspevková organizácia SARIO použila na zahraničné pracovné cesty 

súvisiace s prezentovaním Slovenska ako krajiny s atraktívnym podnikateľským prostredím 

formou zahraničných misií. Pracovné cesty a podujatia prispeli k nadviazaniu kontaktov 

s potenciálnymi zahraničnými investormi, obchodnými komorami či asociáciami, ako aj 

k zvýšeniu povedomia o Slovensku ako investičnej destinácii, rozvíjajúcich sa sektoroch 

a možných oblastiach spolupráce. Vzhľadom na dobré skúsenosti z minulého roka sa aj v tomto 

roku uskutočnila výrazná časť podujatí v online formáte. 

Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené na podujatiach: Svetová výstava EXPO 

Dubaj 2020; výstava INNOPROM 2021 Jekaterinburg; výstava IME UROPE 2021 Frankfurt; 

veľtrh EPO Real Mníchov; odborný seminár „TÝDEN INOVACÍ“ Praha/Olomouc; účasť s 

ministrom zahraničných vecí v Kazachstane, v Rusku, v Gruzínsku a Azerbajdžane; účasť na 

CEE Automotive v Budapešti; účasť na Industry FUSION „Expo and Conference“ v Geissene 

(Nemecko); účasť na „Fórum Poľsko-Slovenskej spolupráce“ Checiny; podnikateľská misia 

v Barcelone; účasť na „Advanced Engineering 2021“ Birmingham; účasť na veľtrhu MSV 

Brno; účasť na „Medica 2021“ Dusseldorf; účasť na „Fórum V4+Korea“ v Budapešti; účasť na 

„Aviation fórum“ Hamburg; účasť na National Development  Council a Trade and Investment 

fórum“ na Taiwane. 

Medzi významné podujatia v priebehu roka 2021 patrili:  

 podnikateľská misia na Taiwan vedená štátnym tajomníkom MH SR Karolom Galekom, 

nadväzovala na úspešnú taiwanskú podnikateľskú misiu na Slovensko; 

 účasť na online podujatí Cloud Summit on China - Europe Economic, Trade and Investment 

Cooperation. Podujatie zorganizovala Čínska agentúra na podporu investícií (CIPA Europe); 

 vodíkové online biznis fórum pripravené v úzkej spolupráci so ZÚ SR v Paríži a francúzskou 

asociáciou MEDEF International (konkrétne MEDEF Hydrogen Task Force); 

 Slovenská vesmírna kancelária - Agentúra SARIO sa v roku 2021 oficiálne stala súčasťou 

projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý bol vytvorený spoločne s MŠVVaŠ SR. 

MŠVVaŠ SR je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky 

medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra - ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva 

implementačnú časť agendy - najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či 

medzinárodných partnerstiev. 
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Zahraničné pracovné cesty v príspevkovej organizácii SIEA boli zamerané na účasť 

na aktivitách súvisiacich so zahraničnými projektmi a účasť na seminároch, konferenciách 

a medzinárodných zasadnutiach, avšak išlo najmä o aktivity formou online účasti z dôvodu 

pandemických opatrení COVID-19. Na zahraničných cestách išlo o realizáciu stretnutí 

zástupcov krajín na medzinárodnej úrovni s cieľom zefektívnenia, prípadne prehĺbenia 

spolupráce v rámci medzinárodných projektov a tiež aj účasť na medzinárodných 

konferenciách a fórach, kde sa prezentovali politiky SR a zapojenie sa SIEA do týchto politík. 

Hlavným prínosom bolo zviditeľňovanie SIEA a následne záujem zo strany zahraničných 

subjektov o participáciu SIEA v medzinárodných projektoch. Zahraničné cesty boli 

zrealizované do Dánska, Rakúska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Kazachstanu, Spojených 

arabských emirátov, Francúzska a Taiwanu. 

Hlavnými prínosmi, ktoré vyplynuli z účasti (vrátane online účasti) zamestnancov SIEA 

na zahraničných pracovných cestách boli: 

 výmena skúseností v oblasti energetickej efektívnosti budov a zvyšovania kvalifikácie 

pracovníkov na stavbách s cieľom zabezpečiť predpoklady výstavby energeticky 

hospodárnych budov a NZEB; 

 pripomienkovanie a informovanie o príprave legislatívnych zmien v európskych 

smerniciach EED a EPBD; 

 účasť na rokovaniach riadiaceho výboru EK pre oblasť energetickej hospodárnosti budov 

(EPB Committee) v súvislosti s transponovaním novej smernice o energetickej 

hospodárnosti budov, vrátane interpretačných dokumentov pre efektívnu notifikáciu 

prijatých legislatívnych predpisov v SR;  

 zastupovanie MH SR a SR v pracovnej skupine pre obnoviteľné zdroje energie 

Medzinárodnej energetickej agentúry (REWP IEA); 

 výmena skúseností pri implementácií smernice o obnoviteľných  zdrojoch  energie a podpora 

zosúladenia jej implementácie v členských štátoch EÚ; 

 výmena skúseností pri implementácii prepracovanej smernice o energetickej hospodárnosti 

budov (2010/31/EÚ + EU 2018/844) v členských štátoch EÚ; 

 TAFTIE - aktívna participácia na práci siete inovačných agentúr je prínosom pre aktivity 

agentúry v oblasti podpory inovácií, dochádza k rozšíreniu znalostí o možnostiach ako 

zvýšiť úspešnosť inovačných projektov a podpore všetkých foriem inovácií s cieľom 

dosiahnuť maximálne benefity z inovačného procesu;  

 zasadnutie riadiaceho výboru pre Technologický program spolupráce IEA (TCP SHC a TCP 

PVPS); 

 zapojenie sa do práce pracovnej skupiny Cluster Expert Working Group zriadenej EK, DG 

GROW, s cieľom participácie na tvorbe európskych politík a transfer informácií 

do prostredia slovenského klastrového ekosystému;  

 účasť na pravidelných projektových stretnutiach k aktualizácii priebežného stavu projektov 

a ich implementácie v jednotlivých krajinách a pod. 

 V rámci príspevkovej organizácii MOB zahraničné pracovné cesty do Českej republiky 

boli vykonané za účelom akvizície zbierkových predmetov, prípravy a prezentácie výstav 

a so zameraním na rokovania o ďalšej možnej spolupráce s múzeami v zahraničí. 

 

Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách a veľtrhoch 

v roku 2021 

 Agendu výstav od roku 2016 zabezpečuje SARIO z prostriedkov štrukturálnych fondov 

a z prostriedkov štátneho rozpočtu. Agentúra SARIO organizovala v roku 2021 jednu výstavu 
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v zahraničí, ktorá bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu na základe Zmluvy a dodatkov 

k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 medzi MH SR a SARIO.  

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) v Brne - Išlo o 62. ročník veľtrhu, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 8. - 12. novembra 2021. Tento veľtrh je jeden z najdôležitejších strojárskych 

veľtrhov v strednej Európe. Zastúpenie na ňom mali všetky kľúčové oblasti strojárskeho 

a elektrotechnického priemyslu, automatizácia a robotika, R&D, automobilový a chemický 

sektor, hutníctvo, IKT a služby. 

Na MSV sa zúčastnilo 6 slovenských spoločností na ploche 70 m2 (ďalších 18 

prostredníctvom financovania štrukturálnych fondov EÚ v rámci NP SARIO s názvom 

„Podpora internacionalizácie MSP“). V rámci prezentácie Slovenska SARIO v spolupráci s MH 

SR zabezpečili účasť pre 24 slovenských inovatívnych a úspešných spoločností na výstavnej 

ploche s rozlohou viac ako 200 m2, a to v rámci národnej expozície GOOD IDEA SLOVAKIA.  

Hlavným cieľom prezentácie v rámci národnej expozície bolo umožniť slovenským 

spoločnostiam predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad 

o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu, nadviazať obchodné 

kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a stretnúť sa s etablovanými obchodnými 

partnermi v rámci Českej republiky a strednej Európy. 

Výdavky boli vyčerpané za prenájom plochy stánku, za výstavbu stánku a technického 

pripojenia, na dizajn stánku, na úhradu povinných registračných poplatkov výstaviska za 

každého vystavovateľa a spoluvystavovateľov, na základný zápis do katalógu výstaviska, ktorý 

vydáva zahraničný organizátor, na výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených 

slovenských spoločností. Výdavky ďalej súviseli s úhradou DPH k príslušným zahraničným 

faktúram a bankovými poplatkami, výdavky na diéty, ubytovanie, telefóny, COVID testy, 

poistenie zamestnancov SARIO a nákup pohonných hmôt na služobné cesty súvisiace 

s veľtrhom v Brne. 

EXPO Dubaj 2020 - V roku 2020 sa mala uskutočniť svetová výstava EXPO Dubaj, no 

v dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori výstavy rozhodnutie o ročnom odklade 

predmetného podujatia - nový termín od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Ministerstvo 

hospodárstva SR zabezpečovalo účasť Slovenskej republiky na svetovej výstave 

prostredníctvom samostatného národného pavilónu.  

Svetovej výstavy sa zúčastnilo vyše 190 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie 

inštitúcie a mimovládne organizácie. EXPO Dubaj bolo pre Slovensko unikátnou globálnou 

platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom pre zviditeľnenie Slovenska ako vyspelej 

európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne 

požiadavky a podporuje vedu a výskum.  

Hlavnou misiou podujatia bolo „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ a nosnými 

témami boli tri oblasti: Udržateľnosť, Mobilita a Príležitosť. Hlavným motívom slovenskej 

expozície na svetovej výstave bol „Pohyb budúcnosti - vodík, letectvo a vesmír.“ Záujemcovia 

sa v rámci slovenského pavilónu mohli prezentovať v stálej expozícii alebo v rotačných 

expozíciách. Súčasťou výstavy boli zároveň tematické konferencie počas polročného trvania 

výstavy (napr. inovácie, umelá inteligencia, energetika, robotika, elektromobilita, smartcity, 

cyber security, udržateľnosť a alternatívne zdroje, atď.), B2B rokovania, podnikateľské misie, 

Expo granty, podpora inovácií a iné podnikateľské príležitosti. 

V roku 2021 boli výdavky čerpané za prenájom pavilónu a príslušenstva v Dubaji, na 

prepravu a zabezpečenie ubytovania členov tímu EXPO Dubaj, na obstaranie digitálnej a 

multimediálnej techniky, hosting domény pre EXPO Dubaj, reprezentačné výdavky, 

komplexné zabezpečenie služieb a pod. Ďalšie výdavky budú čerpané v roku 2022. 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2021 realizovaný 

v šiestich oddieloch. Prehľad čerpania výdavkov MH SR podľa funkčnej klasifikácie je 

v nasledovnom prehľade: 

v eurách 

Oddiel Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

% plnenia 

k uprav. 

rozpočtu 

01 - Všeobecné verejné 

služby 

 

1 954 957,00 

 

7 854 975,07 

 

7 109 736,81 

 

90,51 

02 -  Obrana  2 104 300,00 13 112 955,70 13 068 712,24 99,66 

04 -  Ekonomická oblasť 416 356 685,00 629 968 279,96 623 803 732,18 99,02 

05 - Ochrana životného 

prostredia 

 

72 377 267,00 

 

81 082 899,30 

 

77 190 193,73 

 

95,20 

08 - Rekreácia, kultúra 

a náboženstvo 

 

200 443,00 

 

8 052 191,21 

 

8 048 193,02 

 

99,95 

09  -  Vzdelávanie 80 600,00 49 197,00 44 678,52 90,82 

MH SR spolu 493 074 252,00 740 120 498,24 729 265 246,50 98,53 

V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR realizovalo úhrady 

v podprogramoch 07L 04 Podpora programov rezortu MH SR a 097 04 Príspevky SR do 

medzinárodných organizácií - MH SR. V uvedených podprogramoch boli zrealizované 

poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je Slovenská republika členom. V rámci 

podprogramu 07L 04 sa financovali aj mzdové výdavky a k nim prislúchajúce odvody do 

poisťovní, výdavky na tovary a služby súvisiace s pracoviskami mimo sídla služobného úradu 

MH SR v cudzine, ako aj výdavky súvisiace so svetovou výstavou EXPO Dubaj 2020. 

 Výdavky boli čerpané v celkovej sume 7 109 736,81 eur. 

V rámci funkčnej klasifikácie 02 - Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu bežných 

a kapitálových výdavkov v medzirezortných podprogramoch 06H 01 Hospodárska mobilizácia 

MH SR v sume 13 064 536,90 eur a 0AS 03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry 

v Slovenskej republike v sume 4 175,34 eur. V oblasti obrany boli výdavky čerpané v celkovej 

sume 13 068 712,24 eur. 

V rámci funkčnej klasifikácie 04 - Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie 

čerpanie výdavkov v roku 2021, a to v sume 623 803 732,18 eur. MH SR zabezpečovalo 

financovanie výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do nasledovných oblastí: 

04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, kde boli financované činnosti 

súvisiace s plnením úloh v rámci podpory zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky 

(39 999 980,56 eur), podpory podnikateľov - dotácia na nájomné (94 438 033,63 eur), 

podpora MSP nepravidelná autobusová doprava (7 990 128,33 eur), na podporu rozvoja 

strategických investícií (9 792 754,29 eur), na podporu regionálneho rozvoja (447 279,53 

eur), podpora realizácie významnej investície Jaguar Land Rover (23 656 065,83 eur), na 

podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa (90 000,00 

eur), na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu práv 

spotrebiteľa (144 376,76 eur), na chod úradu ministerstva (53 888 243,21 eur) 

a Európskeho spotrebiteľského centra (10 860,74 eur). Zároveň boli čerpané prostriedky 

na chod rozpočtových organizácií  PÚ SR a SOI (8 605 166,42 eur) a boli poskytnuté 

transfery na činnosť príspevkovej organizácie SARIO (3 300 958,88 eur). V tomto 

oddiele boli financované výdavky na informačné technológie financované zo štátneho 

rozpočtu - MH SR (3 164 287,81 eur). 
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Zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v sume 308 394 728,07 eur sa v roku 2021 realizovali 

výdavky, ktoré boli smerované do jednotlivých opatrení Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR s cieľom zabezpečiť rast výskumno-vývojových 

a inovačných kapacít v priemysle a službách a posilniť konkurencieschopnosť a rast MSP. 

Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 553 922 864,06 eur. 

04.3 Palivá a energia, kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu útlmu rudného 

a uhoľného baníctva, na zabezpečenie starých banských diel a na podporu tradícií 

a histórie banských činností v sume 10 827 565,00 eur. V rámci tejto funkčnej 

klasifikácie MH SR poskytlo bežný a kapitálový transfer príspevkovej organizácii SIEA 

(2 576 739,00 eur).  

Výdavky boli čerpané v celkovej sume 13 404 304,00 eur. 

04.4 Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané bežné a kapitálové výdavky na činnosti 

rozpočtovej organizácie HBÚ v sume 1 777 102,99 eur. Výdavky na podpornú 

infraštruktúru HBÚ vyčerpal v sume 80 645,96 eur.  

Celkové výdavky boli čerpané v sume 1 857 748,95 eur. 

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na implementáciu 

opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR v sume 

116 000,00 eur. Zo zdrojov EÚ a spolufinancovania boli na podporu výskumu, vývoja 

a inovácií vyčerpané výdavky v sume 48 058 770,17 eur. 

Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 48 174 770,17 eur. 

04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, v rámci ktorej boli čerpané výdavky na nákup 

elektromobilov a nabíjacích staníc - podpora E-mobility (2 144 073,00 eur), MH SR 

poskytlo bežný a kapitálový transfer pre SBA (2 530 000,00 eur), prostriedky na podporu 

úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu (879 972,00 eur), na podporu 

startupov (550 000,00 eur), podporu internetovej ekonomiky (20 000,00 eur) 

a monitoring a výskum malého a stredného podnikania (320 000,00 eur).  

 Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 6 444 045,00 eur. 

V rámci funkčnej klasifikácie 05 - Ochrana životného prostredia boli rozpočtové 

prostriedky čerpané v sume 77 190 193,73 eur.  

 Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 62 085 639,36 eur 

a kapitálový transfer v sume 12 000 872,91 eur. Prostriedky vo výške 2 813 617,69 eur boli 

použité na úhradu bežných výdavkov v rámci sanácie environmentálnych záťaží v lokalitách 

Pohronský Ruskov, Trstená, Bardejov (projekty OP KŽP). Rozpočtové výdavky 

na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov boli 

poskytnuté v sume 290 063,77 eur.  

V rámci funkčnej klasifikácie 08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo v oblasti 

kultúrnych služieb bol poskytnutý bežný a kapitálový transfer príspevkovej organizácii MOB 

v sume 265 360,00 eur. V oblasti vysielacích a vydavateľských služieb boli čerpané výdavky 

súvisiace s platbami za spravodajský servis a monitoring médií v sume 23 196,00 eur a 

výdavky na opatrenia v súvislosti s COVID-19 na kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP v 

oblasti kultúry vo výške 7 759 637,02 eur.  

V tejto funkčnej klasifikácii boli výdavky čerpané v celkovej sume 8 048 193,02 eur. 

V rámci funkčnej klasifikácie 09 - Vzdelávanie boli financované výdavky na 

vzdelávanie zamestnancov úradu ministerstva v sume 41 271,93 eur a taktiež boli uhradené 
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výdavky súvisiace s prevádzkou doškoľovacieho zariadenia MH SR v Patinciach v sume 

3 307,59 eur. V roku 2021 MH SR uhradilo ročný členský príspevok za členstvo v Slovenskom 

inštitúte vnútorných audítorov v sume 99,00 eur. Výdavky boli čerpané v celkovej sume 

44 678,52 eur. 

 

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania  

 

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie 

zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu  

 

MH SR zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu realizoval projekty 

v rámci týchto programov: 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra, 

- Operačný program Efektívna verejná správa, 

- Operačný program Kvalita životného prostredia. 

MH SR zo zdrojov EÚ (zdroje 1AA1, 1AB1, 1AC1, 3AA1, 3AB1, 3AC1) 

a spolufinancovania zo ŠR (zdroje 1AA2, 1AC3, 3AA2, 3AB2, 3AC2, 3AC3) k 31. 12. 2021 

vyčerpalo 359 267 115,93 eur, čo predstavuje 99,99 % z upraveného rozpočtu. 

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov bolo nasledovné: 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) 

V rámci OP II prebiehalo čerpanie prostriedkov za prioritné osi v gescii MH SR 

priebežne na základe predložených žiadostí o platbu zo strany sprostredkovateľského orgánu 

a schválených súhrnných žiadostí o platbu zo strany certifikačného orgánu. 

0EA 02 Operačný program Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR 

OP II predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci 

z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, 

vývoja a inovácií na roky 2014 - 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). 

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie 

výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých 

a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej 

dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít 

a rozvoja malého a stredného podnikania. 

  
Na tento operačný program boli rozpočtovými opatreniami MF SR navýšené rozpočtové 

prostriedky na sumu 356 357 811,93 eur a k 31. 12. 2021 bolo vykázané nasledovné čerpanie: 

 

0EA 02 01 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 9.5 

Hlavným cieľom špecifického cieľa 9.5 je podpora výskumno-vývojových 

a inovačných aktivít podnikov, s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť 

v medzinárodnom/globálnom meradle. V rámci špecifického cieľa budú podporované aktivity 

zamerané na budovanie a rozvoj výskumno-vývojových a inovačných kapacít v podnikoch, ako 

aj projekty s inovačným potenciálom. 

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 99 463 752,00 eur bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 48 524 242,99 eur. V rámci špecifického cieľa 9.5 boli 

čerpané prostriedky v sume 48 524 242,99 eur. 

 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
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0EA 02 02 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 10.3 

Aktivity špecifického cieľa 10.3 sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti 

podnikateľského sektora zvýšením výdavkov na aplikovaný VVaI, a to prostredníctvom 

realizácie opatrení definovaných v RIS3 SK. Prioritou je vlastný VaV, transfer technológií 

s vysokou pridanou hodnotou a inovácie. 

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 13 471 692,00 eur bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 3 226 319,64 eur. V rámci špecifického cieľa 10.3 boli 

čerpané finančné prostriedky vo výške 3 226 319,64 eur. 

0EA 02 03 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 11 

Hlavným účelom prioritnej osi 11 je podpora podnikania, najmä prostredníctvom 

uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to 

aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, vývoj a uplatňovanie nových obchodných 

modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie, ako aj Podpora vytvárania a rozširovania 

vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb. 

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 160 682 863,00 eur bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 225 192 461,17 eur. V rámci tejto prioritnej osi boli 

prostriedky čerpané v sume 225 192 461,17 eur. 

0EA 02 04 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 12 

Prioritná os 12 sa zameriava na podporu kapacity MSP v Bratislavskom kraji pre rast 

na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií. 

Špecifickým cieľom je zabezpečenie komplexných riešení podporujúcich vznik a rozvoj 

nových perspektívnych MSP, ich akceleráciu do ďalších fáz životného cyklu, ako aj 

systematická podpora počas všetkých štádií podnikania a vytvorenie podmienok pre rast 

konkurencieschopnosti MSP a zníženie miery ich zániku. Súčasťou je aj rozvoj nových odvetví 

(napr. kreatívny priemysel). 

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 40 350 446,00 eur bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 72 270 642,76 eur. V rámci tohto opatrenia boli 

prostriedky čerpané vo výške 72 270 642,76 eur. 

0EA 02 05 Technická pomoc - prioritná os 13  

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 4 354 881,00 eur bol rozpočtovými opatreniami 

MF SR upravený na sumu 7 144 145,37 eur.  

V rámci tohto opatrenia boli v sledovanom období predložené a zrealizované presuny 

finančných prostriedkov zo zálohových platieb a žiadostí o platbu (priebežné platby - 

refundácie) v sume 7 144 145,37 eur, ktoré boli použité na financovanie miezd, odmien 

a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR v rámci OP II, na 

financovanie výdavkov za právne služby advokátskej kancelárie v súvislosti s realizáciou OP 

II, za vypracovanie znaleckých posudkov, na financovanie materiálno-technického vybavenia 

oprávnených zamestnancov, na financovanie aktivít hodnotenia OP II v gescii MH SR, ako aj 

na financovanie zabezpečenia publicity OP II. 

 

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) 

V nadväznosti na OP EVS nebol pre kapitolu MH SR schválený rozpočet. 

Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet výdavkov pre kapitolu MH SR upravený na 

zdroji prostriedkov EÚ (1AC1, 3AC1) a na zdroji spolufinancovania (1AC3, 3AC2, 3AC3) na 

celkovú sumu 95 686,31 eur. 
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07L 04 Podpora programov rezortu MH SR 

V rámci podprogramu sa MH SR (Centrum pre hospodárske otázky) spolupodieľa na 

projekte (riadiaci orgán MV SR) národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických 

útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ (v zmysle Zmluvy o partnerstve 

uzavretej medzi MV SR a MH SR). 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 

ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS), kde už v súčasnosti určitá forma analytických 

útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto 

útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, 

tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby 

boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za 

uvedené činnosti.  

Na tomto podprograme bolo v roku 2021 čerpanie vo výške 95 686,31 eur, čo je 

100,00% z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky boli použité na úhradu 

mzdových výdavkov, poistného a príspevku do poisťovní, nemocenských dávok, nákupu 

materiálu k výpočtovej technike, ako aj na školenia, kurzy a semináre. 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)  

V nadväznosti na OP KŽP nebol pre kapitolu MH SR schválený rozpočet. 

Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet výdavkov pre kapitolu MH SR upravený na 

zdroji prostriedkov EÚ (1AB1, 3AB1) a na zdroji spolufinancovania (3AB2) na celkovú sumu 

2 844 948,39 eur.  

Zo zdroja EÚ a zdroja spolufinancovania boli čerpané výdavky vo výške 2 813 617,69 

eur v prvku Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

Bardejov ako je nižšie uvedené. Prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov, 

poistného a príspevku do poisťovní, ako aj všeobecných a špeciálnych služieb. 

07K 01 1C Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

                  Bardejov 

Základom pre realizáciu sanácie environmentálnej záťaže je uznesenie vlády SR č. 

124/2019. Ide o sanáciu environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, 

Bardejov, ktorá je financovaná z OP KŽP (riadiacim orgánom je MŽP SR) na základe zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe žiadosti NFP310010ACN7.  

V projekte s názvom Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - 

Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) bude potrebné eliminovať 

neprijateľné environmentálne riziko prenikania voľnej fázy ropných látok z pásma 

prevzdušnenia do podzemnej vody plynúce z výskytu voľnej fázy ropných látok typu TVO na 

povrchu terénu a v nezabezpečených podzemných šachtách a zníženie identifikovaných rizík 

pre zdravie ľudí súvisiace s kontamináciou horninového prostredia v kontaktnej zóne pre 

budúce využitie na spoločensky prijateľnú úroveň v celkovej rozlohe 0,3197 ha. Miesto 

realizácie projektu je lokalizované v Nitrianskom kraji v okrese Levice, v katastrálnom území 

Pohronský Ruskov. Environmentálna záťaž sa nachádza v rozľahlom areáli bývalého cukrovaru 

v Pohronskom Ruskove, ktorý je už dlhodobo neprevádzkovaný. Časť jeho územia je však 

využívaná k podnikateľským aktivitám. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako opustená 

priemyselná lokalita. 

V projekte s názvom Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Sanácia 

environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt - Hámričky 
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(SK/EZ/TS/973) bude potrebné znížiť a obmedziť znečistenie na úroveň akceptovateľného 

rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (dosiahnutie cieľových hodnôt sanácie 

znečisteného územia)  v celkovej rozlohe 2,0931 ha. Miesto realizácie projektu je lokalizované 

v Žilinskom kraji v okrese Tvrdošín, v katastrálnom území Trstená a Tvrdošín. Lokalita 

predstavuje bývalý areál skladu pohonných hmôt. 

Výsledkom sanácie environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS 

(SK/EZ/BJ/23) je eliminovať vypočítané environmentálne a zdravotné riziká. Eliminácia 

súčasných zdrojov znečistenia v areáli bude mať priaznivý efekt aj pre širšie okolie, kde bolo 

dlhodobým pôsobením zdrojov znečistenie prenesené. Miesto realizácie projektu je 

lokalizované v Prešovskom kraji v okrese Bardejov, v katastrálnom území Bardejov v celkovej 

rozlohe 2,2750 ha. Predmetom sanácie je environmentálna záťaž nachádzajúca sa v priestore 

areálu bývalého podniku JAS Bardejov, ktorý leží v sv. časti intravilánu mesta Bardejov, v jeho 

priemyselnej zóne. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako mestské prostredie. 

 

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie 

nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu  

 

PROGRAM BOHUNICE  

SIEA podpísala dohodu o delegovaní s EK dňa 10. 8. 2016. Podpisom dohody EK 

zverila úlohy plnenia rozpočtu na SIEA, ktorá sa oficiálne stala Národnou agentúrou 

pre Program Bohunice. Zriadením národnej agentúry sa otvoril druhý implementačný kanál pre 

tento program vyraďovania jadrovej elektrárne z prevádzky. Program Bohunice bol zriadený 

protokolom č. 9 Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na 

ktorých je založená Európska únia. 

K 1. 1. 2021 mala SIEA na osobitnom bankovom účte pre Program Bohunice zostatok 

finančných prostriedkov vo výške 151 601 664,95 eur. Do 31. 12. 2021 predstavovali celkové 

príjmy na osobitnom účte pre Program Bohunice výšku 14 975,25 eur. 

Výdavky za rok 2021 boli v celkovej výške 3 229 284,10 eur, z toho na mzdy, príplatky, 

odmeny, poistné a odvody pre oprávnených zamestnancov bolo vyčerpaných 198 992,50 eur, 

na tovary a služby 73 827,17 eur a na bežné transfery 2 956 464,43 eur. 

 Projekty financované z programov IEE, HORIZON 2020 a INTERREG vrátane účasti 

na zladených konaniach súvisiacich s implementáciou relevantných smerníc Európskej únie: 

1. ODYSSEE-MURE 2018 - Cieľom projektu je pokračovanie monitorovania stanovených 

cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej aj národnej úrovni 

prostredníctvom vybraných indikátorov EE.  

V rámci projektu sa riešilo administratívne zabezpečenie projektu, pripomienkovanie 

nových databáz ODYSSEE a MURE vrátane ich aktualizácie, vypracovanie country 

profilu, účasť na webinároch a workshopoch, akvizícia nových údajov a publikácií, 

vypracovanie finančných správ, účasť na virtuálnom záverečnom workshope. Projekt je 

financovaný na 100 % z programu Horizon 2020. 

Celkový rozpočet projektu: 37 500,00 eur 

Termín realizácie: 1. 6. 2019 - 30. 11. 2021 

2. CA RES III. - Tretia etapa zladeného konania k implementácii smernice o OZE bola 

ukončená. V roku 2021 bol projekt ukončený a vyúčtovaný. Projekt bol financovaný 

100 % z programu Horizon 2020.  

Celkový rozpočet projektu: 64 998,75 eur 

Termín realizácie: 1. 2. 2016 - 31. 7. 2021 
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3. SHREC - Cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík 

podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora 

priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň 

čistých, nízkouhlíkových a bezpečných technológií.  

V roku 2021 bola zrealizovaná príprava analýzy stavu využívania OZE a politiky 

zameranej na OZE na Slovensku a v EÚ (Regional Analysis on Policies for the Transition 

to Low Carbon Energy). SIEA s partnermi zo Švédska a Litvy zorganizovala 

medzinárodný stakeholder meeting (25. 1. 2021), na ktorom boli prezentované ukážky 

dobrej praxe z Litvy a Švédska; prebehli dva projektové meetingy online formou: 

organizátor taliansky partner REGIONE PIEMONTE (21. 1. 2021), organizátor South 

Muntenia Regional Development Agency, Rumunsko (9. - 10. 6. 2021); online stretnutia: 

19. - 20. 10. 2021 prezentácia ukážok dobrej praxe organizované partnerom z Litvy; 

10. 11. 2021 prezentácia ukážok dobrej praxe.  Ďalej prebehlo reportovanie 4. semestra 

vrátane kontroly na mieste zo strany MH SR. Projekt je financovaný z programu Interreg 

Europe (85 %) a z rozpočtových zdrojov SIEA (15 %). 

Celkový rozpočet projektu: 199 065,00 eur 

Termín realizácie: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2023 

4. CraftEdu - Cieľom projektu je vybudovanie udržateľnej národnej kvalifikačnej 

a vzdelávacej schémy pre stavebné remeselné povolania v Českej republike a rozšírenie 

ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie 

a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.  

Dňa 18. 2. 2021 sa v Prahe uskutočnila medzinárodná online konferencia „Požiadavky na 

stavebné profesie pri realizácii stratégie bez uhlíkovej Európy“. V priebehu roka 2021 sa 

ukončila príprava vzdelávacích materiálov pre profesiu „elektrikár pre „silnoprúd“ a 

„elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu“. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia 

v súvislosti so šírením koronavírusu prebehli školenia týchto dvoch profesií online formou 

(webináre, e-learning: 19. - 20. 5. 2021). Ďalej prebiehala propagácia študijných materiálov 

a e-learningov, komunikácia so strednými odbornými školami a stakeholdermi (Trexima, 

sektorové rady), ako aj viaceré komunikačné aktivity na získanie väčšieho počtu 

certifikovaných absolventov. Prezentácia výsledkov projektu bola na záverečnom rokovaní 

8. - 9. 11. 2021 v Salzburgu. Projekt bol financovaný 100 % z programu Horizon 2020. 

Celkový rozpočet projektu: 68 343,75 eur 

Termín realizácie: 1. 6. 2018 - 30. 11. 2021 

5. LEAP4SME - Cieľom projektu je posilniť účinné politiky pre malé a stredné podniky, 

ktoré ich budú motivovať, aby sa zrealizovali energetické audity a implementovali 

nákladovo efektívne úsporné opatrenia.  

V roku 2021 bola ukončená energetická analýza MSP v krajinách projektu. Bolo vykonané 

mapovanie existujúcich podporných programov a finančných produktov, ktoré môžu MSP 

využiť pri financovaní opatrení EE, prípadne, ktoré podporujú vykonávanie energetických 

auditov v MSP. SIEA prezentovala príklady dobrej praxe ostatným partnerom na 

workshope (22. 6. 2021). Uskutočnil sa online projektový míting (16. 9. 2021), mapovanie 

stakeholderov a komunikácia s nimi, nastavenie KPIs, príprava materiálov k vzdelávaniu 

tvorcov politík a subjektov netvoriace politiky, prebehol prieskum o EE a energetických 

auditoch v MSP vo forme online dotazníka. Zapojilo sa 25 slovenských respondentov, čo 

predstavuje priemer v porovnaní so všetkými projektovými partnermi. Projekt je 

financovaný 100 % z programu Horizon 2020. 

Celkový rozpočet projektu: 90 865,00 eur 

Termín realizácie: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023 
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6. GreenDeal4Buildings - Hlavným cieľom projektu Zelená dohoda pre budovy je 

zriadenie okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva 

inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart 

Buildings) na Slovensku a v Českej republike.  

Uskutočnil sa workshop k témam a forme organizácie okrúhlych stolov (14. - 15. 10. 

2021) v Bratislave; účasť na výmennom online workshope organizovanom agentúrou 

CINEA spolu s ostatnými projektami zameranými na okrúhle stoly na zvýšenie miery 

obnovy budov; ďalej bola zahájená identifikácia tém pre jednotlivé expertné skupiny 

(finančná energetika budov a stavebníctvo). Projekt je financovaný 100 % z programu 

Horizon 2020. 

Celkový rozpočet projektu: 100 942,50 eur 

Termín realizácie: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024 

7. ESI EUROPE 2.0 - Cieľom projektu je mobilizovať súkromný sektor a jeho investície 

do projektov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti v MSP prevzatím 

finančného modelu poistenia energetických úspor ESI (Energy Savings Insurance). 

V roku 2021 sa začalo pracovať na Market Assessment Analysis - analýza potenciálu SK 

trhu pre implementovanie ESI modelu pre malé a stredné podniky (analýza sektorov 

s najvyšším potenciálom, analýza technológií na vykurovanie, chladenie, TUV v zmysle 

najvyššej možnej dosiahnuteľnosti EE); príprava komunikačnej stratégie a adaptácia 

propagačných materiálov. Projekt je financovaný 100 % z programu Horizon 2020. 

Celkový rozpočet projektu: 260 331,00 eur 

Termín realizácie: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024 

8. CARES IV - Ide o štvrtú etapu zladeného konania k implementácii smernice o OZE. 

V roku 2021 prebehlo rokovanie v rámci projektu (16. - 18. 11. 2021) - vypracovanie 

dotazníka, príprava zmlúv o spolupráci s MH SR a MŽP SR. Projekt je financovaný 

100 % z programu Horizon 2020.  

Celkový rozpočet projektu: 42 132,25 eur 

Termín realizácie: 1. 6. 2021 - 31. 1. 2026 

9. ClusterFY - Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov 

na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich 

hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné 

inovačné riešenia, najmä v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. SIEA 

plní úlohy vyplývajúce z projektu, administratívne činnosti súvisiace s projektom, aktívne 

komunikuje s klastrami a podporuje certifikáciu klastrov a participuje na pravidelnej 

komunikácii s projektovými partnermi. Projekt bol predĺžený na základe zapojenia sa do 

5. výzvy s možnosťou implementovania dodatočných aktivít v súvislosti s monitorovaním 

dopadov pandémie COVID-19 na klastre. Prostriedky na projekt boli navýšené 

o 50 635,00 eur. Projekt je financovaný z programu Interreg Europe (85 %) 

a z rozpočtových zdrojov SIEA (15 %).  

Celkový rozpočet projektu po úprave: 252 722,00 eur 

Termín realizácie po predĺžení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022 

10. VC Valuable Creativity - Ide o projekt, na ktorom participuje SIEA s cieľom predstaviť 

rozvoj tvorivosti vo vzdelávaní dospelých formou „učenia na pracovisku“. Výstupmi 

projektu sú školiace materiály a budovanie odborných kapacít, ktoré budú prezentovať 

Ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre zapojenie 

zamestnancov na všetkých úrovniach firiem. Projekt je financovaný 100 % z programu 

Erasmus+. 

Celkový rozpočet projektu: 12 795,00 eur 
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Termín realizácie: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022  

11. SHARE 4.0 SK-AT - SIEA ako hlavný partner za SR, participuje na projekte s názvom 

„Vytvárať synergie v regióne Slovensko - Rakúsko, zdieľaním osvedčených postupov a 

povedomia o inovatívnych technológiách pre dosiahnutie pokroku v digitalizovanej 

výrobe“. V roku 2021 SIEA zorganizovala kick-off meeting (19. 7. 2021), na ktorom sa 

zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu. Projekt je financovaný z programu 

Interreg Slovakia-Austria (85 %) a z rozpočtových zdrojov SIEA (15 %).  

Celkový rozpočet projektu: 100 001,31 eur 

Termín realizácie: 1. 4. 2021 - 30. 11. 2022 

 

MH SR je národným koordinátorom projektu Zladené konanie k smernici o energetickej 

efektívnosti – Podpora členským štátom a zúčastneným krajinám pri implementácii smernice 

o energetickej efektívnosti - CA EED (Concerted Action EED – Support to Member States and 

participating countries for the implementation of the Energy Efficiency Directive) – program 

Horizont 2020.  

MH SR pristúpilo v roku 2017 k druhej fáze projektu CA EED II. Projekt je 

pokračovaním projektu CA EED na roky 2017 - 2021. Z dôvodu pandémie bol projekt 

predĺžený do 1. 5. 2022. Projekt je zameraný na výmenu skúseností pri implementácii smernice 

o energetickej efektívnosti a podporu zosúladenia jej implementácie v členských štátoch EÚ. 

Cieľom projektu je urýchliť a harmonizovať implementáciu smernice európskeho parlamentu 

a  rady 2012/27/EÚ  z  25.  10. 2012 o energetickej efektívnosti v členských a asociovaných 

štátoch EÚ.  

Celkové výdavky na celý projekt druhej fázy sú vo výške 41 987,50 eur. V roku 2021 

dosiahli výdavky sumu 1 099,61 eur, príspevok je hradený z prostriedkov EÚ. 

V roku 2021 bola realizácia projektu ovplyvnená pandémiou COVID-19. Z tohto 

dôvodu sa uskutočnil iba jeden workshop, ktorý sa konal v Bruseli v dňoch 22. - 25. 11. 2021. 

Na rokovaní sa za CA EED II zúčastnil jeden zástupca MH SR. Cestovné náhrady boli vo výške 

1 099,61 eur. Plánované plenárne zasadnutia v marci a októbri 2021 sa uskutočnili online. 

V decembri 2021 MH SR pristúpilo k pokračovaniu projektu Zladeného konania k smernici 

o energetickej efektívnosti do jeho tretej fázy s označením CA EED3. 

 

Výdavky kapitoly hradené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

 

Plán obnovy a odolnosti SR (POO) 

POO tvorí ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 

2026 a ktoré budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 221/2021 k návrhu POO SR na realizáciu 

opatrení POO bol rozpočtovým opatrením MF SR upravený rozpočet výdavkov pre kapitolu 

MH SR vo výške 794 538,00 eur (zdroj 1P01 a 1P02) a zároveň k 31. 12. 2021 boli tieto 

prostriedky zaviazané na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Rozpočet bol upravený na 0,00 

eur; čerpanie v roku 2021 neprebehlo. Rozpočtové prostriedky boli určené na realizáciu 

opatrení POO, pozostávali z 3 komponentov a boli rozdelené do 3 prvkov nasledovne: 

07K 0D 05 Podpora energetickej efektívnosti 

V tomto prvku bol upravený rozpočet vo výške 217 134,00 eur. K 31. 12. 2021 boli tieto 

prostriedky zaviazané na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Rozpočet bol upravený na 0,00 

eur; výdavky v roku 2021 neboli čerpané.  
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Prostriedky sú určené na Komponent 1 „Obnoviteľné zdroje energie a energetická 

infraštruktúra“. Investície budú smerovať do výstavby nových zdrojov elektriny 

z obnoviteľných zdrojov (OZE), do existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“), do 

zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav. 

07K 0E 04 Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy  

       pre E-mobilitu 

V tomto prvku bol upravený rozpočet vo výške 64 404,00 eur. K 31. 12. 2021 boli tieto 

prostriedky zaviazané na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Rozpočet bol upravený na 0,00 

eur; výdavky v roku 2021 neboli čerpané. 

Prostriedky sú určené na Komponent 3 „Udržateľná doprava“. Reforma bude obsahovať 

prípravu a schválenie Balíka nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov, 

vypracovanie a schválenie schém štátnej pomoci na podporu budovania infraštruktúry pre 

alternatívne pohony a výzvu na budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily a plniace stanice 

na vodík). 

07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR  

V tomto prvku bol upravený rozpočet vo výške 513 000,00 eur. K 31. 12. 2021 boli tieto 

prostriedky zaviazané na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Rozpočet bol upravený na 0,00 

eur; výdavky v roku 2021 neboli čerpané. 

Prostriedky sú určené na Komponent 14 „Zlepšenie podnikateľského prostredia“. 

Reforma bude obsahovať opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania, t. j. 

zavedenie pravidla 1in-2out, pravidelné ex-post hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti 

existujúcich regulácií, antibyrokratické balíčky, zavedenie ochrany pred neopodstatnených 

goldplatingom). 

 

1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2021 upravená 72 rozpočtovými 

opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky rozpočtových výdavkov v sume 

493 074 252,00 eur na sumu 740 120 498,24 eur, a to povoleným prekročením výdavkov v 

sume 608 110 608,10 eur a viazaním výdavkov v sume 361 064 361,86 eur. K 31. 12. 2021 bol 

rozpočet výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 247 046 246,24 eur. 

Rozpočet výdavkov bol v roku 2021 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými 

úpravami rozpočtu (rozpočtové opatrenia MF SR): 

1. Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpočtu  

 RO č. 1/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v  programe 07L Tvorba a 

implementácia politík na obstaranie zazmluvnených antigénových testov, 

 RO č. 2/2021 - povolené prekročenie limitu výdavkov viazaných v roku 2020 podľa § 8 ods. 

6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. za prostriedky EÚ (zdroj 3AA1) a spolufinancovania (zdroj 

3AA2), 

 RO č. 3/2021 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0119 

Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav o prostriedky 

viazané v roku 2020 (zdroj 131K - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 

523/2004 Z. z., 

 RO č. 4/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021K Podpora 

MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - nepravidelná autobusová doprava, 
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 RO č. 5/2021 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07L Tvorba 

a implementácia politík o prostriedky viazané v roku 2020 (zdroj 131K - prostriedky ŠR) 

podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na EXPO 2020 Dubaj, 

 RO č. 6/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021J Podpora 

podnikateľov - dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19, 

 RO č. 7/2021 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 

Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly a v podprograme 07K0I 

Podpora realizácie významnej investície Jaguar Land Rover o prostriedky viazané v roku 

2020 (zdroje 131J, 131K - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z., 

 RO č. 12/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021L Dotácia 

na kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP v oblasti kultúry mimoriadne opatrenia v 

súvislosti s COVID-19, 

 RO č. 13/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba 

a implementácia politík na obstaranie antigénových testov, 

 RO č. 14/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v medzirezortnom 

podprograme 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR na nákup PCR testov v súvislosti s 

ochorením COVID-19, 

 RO č. 17/2021 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v podprograme 07K08 

Podpora regionálneho rozvoja a v prvku 07K0E04 Podpora alternatívnych pohonov a 

fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu o prostriedky viazané v roku 2020 (zdroje 

131I, 131J, 131K - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z., 

 RO č. 19/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v medzirezortnom 

podprograme 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR na obstaranie injekčných striekačiek 

a ihiel v súvislosti s ochorením COVID-19, 

 RO č. 25/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021J Podpora 

podnikateľov - dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 

a v prvku 07K021L Dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP v oblasti kultúry 

mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19, 

 RO č. 28/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021K Podpora 

MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - nepravidelná autobusová doprava, 

 RO č. 29/2021 - povolené prekročenie limitu výdavkov v programe 07K Rozvoj priemyslu 

a podpora podnikania a v programe 07L Tvorba a implementácia politík v súvislosti 

s uznesením vlády SR č. 301/2021, 

 RO č. 37/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021J Podpora 

podnikateľov - dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19,  

 RO č. 57/2021 - povolené prekročenie bežných výdavkov v medzirezortnom podprograme 

06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR na obstaranie LAMP testov a GARGALE 

collection kit, tzv. kloktacích testov, 

 RO č. 62/2021 - povolené prekročenie limitu výdavkov pre PJ MH SR v podprograme 

0EA02 (zdroje 1AA1, 3AA1 - prostriedky EÚ a 1AA2, 3AA2 - spolufinancovanie) 

za individuálne nezrovnalosti a vratky, 

 RO č. 66/2021 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K021J Podpora 

podnikateľov - dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19, 
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2. Zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpočtu 

 RO č. 65/2021 - viazanie bežných výdavkov v podprograme 07L03 Podpora budovania 

štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01 z dôvodu neplnenia 

záväzného ukazovateľa príjmov v rozpočtovej organizácii Puncový úrad SR, 

 RO č. 68/2021 - viazanie prostriedkov určených na financovanie mechanizmu na podporu 

plánu obnovy a odolnosti v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.,  

 RO č. 69/2021 - viazanie bežných výdavkov v prvku 07K021L Podpora podnikateľov – 

dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP v oblasti kultúry - mimoriadne 

opatrenia v súvislosti s COVID-19, 

 RO č. 70/2021 - viazanie bežných výdavkov v prvku 07K021J Podpora podnikateľov - 

dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19, 

 RO č. 71/2021 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (zdroje 111, 131I, 131J, 131K - 

prostriedky ŠR) v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania, 07L Tvorba 

a implementácia politík a v medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu - MH SR v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., 

ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku, 

 RO č. 72/2021 - viazanie výdavkov (prostriedky EÚ a spolufinancovania) určených na 

financovanie spoločných programov SR a EÚ v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

1.4. FINANČNÉ OPERÁCIE 

Finančnými operáciami sú transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami a 

údaje o pohyboch na samostatných účtoch subjektov verejnej správy definovaných v § 2 ods. 3 

Opatrenia MF/017353/2017-352. Príjmové operácie zahŕňajú príjmy z transakcií s finančnými 

aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. 

Výdavkové finančné operácie sú platby za úvery, pôžičky, návratné finančné 

výpomoci, kapitálové účasti a iné finančné operácie. 

1.4.1. Príjmové finančné operácie  

V rámci úradu MH SR predstavujú príjmy z transakcií s finančnými aktívami (400) 

sumu 24 798 369,85 eur, z toho: 

 príjmy od mesta Prievidza vo výške 138 619,90 eur,  

 prijatá návratná finančná výpomoc od Správy majetku mesta Prievidza vo výške 115 137,93 

eur, 

 prostriedky z predchádzajúcich rokov – počiatočné stavy vo výške 23 944 612,02 eur, 

 zábezpeky vo výške 600 000,00 eur. 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie 

MH SR vynaložilo v roku 2021 na výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami (800) 130 745 286,00 eur v nasledovnom členení: 

 nesplatená časť základného imania MH Invest, s. r. o. vo výške 120 064 086,00 eur,  

 zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest, s. r. o. vo výške 9 843 000,00 eur na 

realizáciu Priemyselného parku Rimavská Sobota, 

 vrátenie poskytnutých zábezpek v celkovej výške 838 200,00 eur od spoločností: EMM 

International s. r. o., FEELING s. r. o., Incheba a. s., Disig a. s., Mertel s. r. o., Octigon a. s., 

Radvise Group, s. r. o., ENVIRONCENTRUM s. r. o., EPS Slovensko s. r. o., FAVEO 

s. r. o., GEO Slovakia s. r. o., HGM Žilina s. r. o., TUCAN s. r. o., Agentúra EVKA s. r. o., 

CBC Slovakia s. r. o., Progress Promotion Bratislava s. r. o.  
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1.5. PRÍJMY, VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE SÚVISIACE S OPATRENIAMI 

PRIJATÝMI NA ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV NEBEZPEČNEJ 

NÁKAZLIVEJ ĽUDSKEJ CHOROBY COVID-19 A OPATRENIAMI PRIJATÝMI 

NA ZABRÁNENIE JEJ ŠÍRENIU 

1.5.1. Príjmy 

Príjmy súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej 

šíreniu neboli realizované.  

 

1.5.2. Výdavky 

Na opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 neboli MH SR na rok 2021 

schválené limity výdavkov. V priebehu roka 2021 boli výdavky navýšené rozpočtovými 

opatreniami MF SR (RO). Zvýšenie limitu výdavkov kapitoly MH SR z titulu pandémie je 

uvedené v nasledovnej tabuľke:  
v eurách 

Ekonomická 

klasifikácia 

Podprogram/ 

Prvok 

Schválený 

rozpočet 

k 1.1.2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Čerpanie  

k 31.12.2021 

% čerp.   

k uprav. 

rozpočtu 

630 - tovary 

a služby 

06H 01  0,00 10 546 655,70 10 546 655,70 100,00 

630 - tovary 

a služby 

07L 04  0,00 39 446 000,00 39 446 000,00 100,00 

640 - bežné 

transfery  

07K 02 1J  0,00 94 442 670,62 94 438 033,63 99,99 

07K 02 1K  0,00 8 045 552,22 7 990 128,33 99,31  

07K 02 1L  0,00 7 759 637,02 7 759 637,02 100,00 

SPOLU   0,00 160 240 515,56 160 180 454,68 99,96  

  

V medzirezortnom podprograme 06H 01 Hospodárska mobilizácia MH SR boli 

navýšené výdavky v celkovej výške 10 546 655,70 eur, z toho na nákup PCR testov (RO č. 14) 

vo výške 5 063 520,00 eur, na nákup injekčných striekačiek a ihiel (RO č. 19) vo výške 

1 921 219,20 eur, na nákup LAMP testov a GARGALE collection kit, tzv. kloktacích testov 

(RO č. 57) vo výške 3 561 916,50 eur.  

V podprograme 07L 04 Podpora programov rezortu MH SR boli navýšené výdavky na 

nákup diagnostických rýchlotestov in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-CoV-2 pre 

potreby screeningového testovania v SR (RO č. 1 a 13) v celkovej výške 39 446 000,00 eur.   

Navýšenie limitu výdavkov na prvku 07K 02 1J Podpora podnikateľov - dotácia na 

nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 bolo upravené vo výške 

145 000 000,00 eur (RO č. 6, 25, 37, 66). Rozpočtovým opatrením MF SR č. 70 boli viazané 

výdavky vo výške 50 557 329,38 eur. Celkovo bol rozpočet v roku 2021 upravený na 

94 442 670,62 eur. Štátna pomoc bola poskytnutá príjemcom dotácie vo výške 94 438 033,63 

eur. 

Navýšenie limitu výdavkov na prvku 07K 02 1K Podpora MSP v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 - nepravidelná autobusová doprava (RO č. 4 a 28) bolo 

upravené v celkovej výške 8 045 552,22 eur. Dotácia bola určená na kompenzáciu tržieb pre 

segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy príjemcom vo forme bežného 

transferu vo výške 7 990 128,33 eur. 

Navýšenie limitu výdavkov na prvku 07K 02 1L Podpora podnikateľov - dotácia na 

kompenzáciu ekonomickej straty pre MSP v oblasti kultúry -  mimoriadne opatrenia v súvislosti 
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s COVID-19 bolo upravené vo výške 11 000 000,00 eur (RO č. 12 a 25). Rozpočtovým 

opatrením MF SR č. 69 boli viazané výdavky vo výške 3 240 362,98 eur. Celkovo bol rozpočet 

v roku 2021 upravený na 7 759 637,02 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté príjemcom 

dotácie v plnej výške upraveného rozpočtu.  

Výdavky na COVID-19 financovanie v rámci limitu výdavkov (bez zvýšenia rozpočtu 

na tento účel - vnútorné presuny): 

- úrad MH SR uhradil výdavky za AG testovanie zamestnancov MH SR, nákup 

respirátorov FFP2 a pod. 

- rozpočtové organizácie čerpali zo zdrojov štátneho rozpočtu na nákup rúšok, 

respirátorov FFP2 a dezinfekčných prostriedkov, zabezpečovanie dezinfekcie 

priestorov a pod.  

- príspevkové organizácie čerpali zo zdrojov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov 

výdavky na nákup germicídnych žiaričov, jednorazových rúšok, respirátorov FFP2, 

testov pre zamestnancov, nákup dezinfekčných prostriedkov a pod. 

 

1.5.3. Finančné operácie 

Finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 

následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na 

zabránenie jej šíreniu neboli realizované. 

 

1.6. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 

Uznesením č. 649 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 

až 2023 vláda SR schválila pre kapitolu MH SR výdavky na mzdy na zdroji štátneho rozpočtu 

(111) v sume 13 520 907,00 eur pre 885 osôb, z toho pre aparát ústredného orgánu v sume 

7 792 411,00 eur pre 525 osôb, vrátane 3 zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej 

služby mimo sídla služobného úradu v cudzine. 

V priebehu roka 2021 bol rozpočet mzdových výdavkov, ako aj počet zamestnancov, 

na zdroji 111 upravený na sumu 13 644 518,00 eur pre 912 osôb, z toho pre aparát ústredného 

orgánu v sume 7 813 472,00 eur pre 552 osôb vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie 

štátnej služby mimo sídla služobného úradu v cudzine a pre rozpočtové organizácie vo výške 

5 831 046,00 eur pre 360 osôb.  

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 26/2021 boli znížené mzdové prostriedky a to 

viazaním limitu výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia politík z dôvodu úpravy 

platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych zamestnancov vo 

verejnej funkcii vo výške 11 431,00 eur.  

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 27/2021 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov 

v programe 07L Tvorba a implementácia politík a zvýšenie limitu počtu zamestnancov 

kapitoly na rok 2021 o 1 osobu v aparáte MH SR (od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 o 2 osoby), 

určených na krytie platových náležitostí analytických kapacít a zabezpečenie ich činnosti vo 

výške 31 162,00 eur.  

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 38/2021 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov 

určených na implementáciu Plánu obnovy a odolnosti v programe 07K Rozvoj priemyslu 

a podpora podnikania a v programe 07L Tvorba a implementácia politík a úprava limitu počtu 

zamestnancov kapitoly v aparáte MH SR o 15 osôb v prepočítanom stave (31 osôb pre 

implementačnú jednotku a 4 osoby na plnenie investície od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021) vo 

výške 60 162,00 eur.  
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Rozpočtovými opatreniami MF SR č. 41/2021 a č. 42/2021 boli upravené mzdové 

prostriedky v programe 07L Tvorba a implementácia politík na základe uznesenia vlády SR č. 

224/2005 a uznesenia vlády SR č. 480/2005 a v zmysle podpísaného delimitačného protokolu 

o prevode troch funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021 z MH SR na 

MZV a EZ SR v celkovej výške 354 516,00 eur, z toho 610 vo výške 215 632,00 eur pre 

zamestnancov MH SR dočasne vyslaných na stále misie v Paríži a Bruseli. 

Ďalším rozpočtovým opatrením MF SR č. 63/2021 bola ovplyvnená výška mzdových 

výdavkov, a to povoleným prekročením limitu výdavkov v programe 07L Tvorba 

a implementácia politík a 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania z dôvodu plnenia 

dodatkov č. 1 ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2021, v ktorých sa dohodlo 

vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur pre zamestnanca.   

V roku 2021 boli schválené aj rozpočtové opatrenia, ktoré ovplyvnili výšku záväzného 

ukazovateľa limitu počtu zamestnancov. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 15/2021 bola 

schválená zmena záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov aparátu MH SR o 8 osôb 

z dôvodu potreby zabezpečenia realizácie projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na 

Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR. 

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 20/2021 bola schválená zmena záväzného 

ukazovateľa limitu počtu zamestnancov aparátu MH SR o 4 osoby z dôvodu potreby 

zabezpečenia prípravy a oficiálnej účasti SR na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020.  

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 56/2021 bola schválená zmena záväzného 

ukazovateľa limitu počtu zamestnancov aparátu MH SR o 2 osoby (od 1. 9. 2021 do 

31. 12. 2021 o 5 osôb) presunom z príspevkovej organizácie SIEA v nadväznosti na uznesenie 

vlády SR č. 489/2021. 

Čerpanie mzdových výdavkov na zdroji 111 bolo v sume 13 555 120,46 eur. Skutočný 

prepočítaný počet zamestnancov bol 791,0 osôb. 

 

1.7. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V PÔSOBNOSTI KAPITOLY 

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za dosiahnuté príjmy a realizované 

výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 

V zriaďovateľskej pôsobnosti MH SR boli k 31. 12. 2021 tri štátne príspevkové 

organizácie a to Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská 

inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Múzeum obchodu Bratislava (MOB). 

Štátne príspevkové organizácie použili finančné prostriedky na aktivity súvisiace 

s podporou investícií zahraničných a domácich subjektov na Slovensku, podporou 

zahraničného obchodu, vrátane exportu, na činnosti vyplývajúce z implementácie 

štrukturálnych fondov Európskej únie, muzeálnu činnosť a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečovali 

v zmysle uzatvorených kontraktov a ich dodatkov. 

MH SR v roku 2021 poskytlo finančné prostriedky jednotlivým príspevkovým 

organizáciám podľa programovej štruktúry nasledovne: 

 SARIO - prvok 07K 04 02 Administrácia SARIO (3 300 958,88 eur), podprogram 0EK 

Informačné technológie financované zo ŠR (255 500,12 eur), 

 SIEA - podprogram 07L 04 Podpora programov rezortu - Administrácia SIEA (2 513 039,00 

eur), podprogram 0EK Informačné technológie financované zo ŠR (63 700,00 eur), 

 MOB - podprogram 07L 04 Podpora programov rezortu - Administrácia MOB (259 300,00 

eur), podprogram 0EK Informačné technológie financované zo ŠR (6 000,00 eur). 
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Podľa „Finančných výkazov subjektu verejnej správy (PO)“ k 31. 12. 2021 za štátne 

príspevkové organizácie bol rozpočet príjmov schválený vo výške 6 119 792,00 eur. Rozpočet 

príjmov po zmenách predstavoval 6 398 558,00 eur a skutočné príjmy boli dosiahnuté vo výške 

41 264 915,75 eur. Oproti upravenému rozpočtu príjmov bolo plnenie príjmov vyššie 

o 34 866 357,75 eur.  

Schválený rozpočet výdavkov bol vo výške 6 023 932,00 eur, upravený rozpočet 

výdavkov vo výške 6 306 698,00 eur, čerpanie vo výške 44 156 212,08 eur. Oproti upravenému 

rozpočtu výdavkov bolo čerpanie výdavkov vyššie o 37 849 514,08 eur.  

Dosiahnutá skutočnosť v plnení príjmov bola o 3 415 401,67 eur vyššia oproti 

skutočnému čerpaniu výdavkov. 

V roku 2021 príspevkové organizácie čerpali výdavky vo výške 44 156 212,08 eur. 

Z celkových výdavkov boli bežné výdavky čerpané vo výške 43 909 898,53 eur, čo je 99,44 % 

z celkového čerpania výdavkov a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 246 313,55 eur.  

Najvyššie čerpanie bežných výdavkov bolo vykázané v kategórii 640 - Bežné transfery 

vo výške 17 533 446,40 eur. V rámci bežných transferov boli poskytnuté transfery ostatnej 

právnickej osobe vo výške 17 244 841,32 eur. Výdavky kategórie 630 - Tovary a služby boli 

vyčerpané vo výške 9 803 608,71 eur. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania (610) boli vyčerpané vo výške 11 896 645,88 eur a poistné a príspevok do 

poisťovní (620) sa čerpal vo výške 4 676 197,54 eur.  

Čerpanie kapitálových výdavkov (700) vo výške 246 313,55 eur súviselo 

s obstarávaním kapitálových aktív (nákup zbierkových predmetov, osobného automobilu, 

prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, výpočtovej techniky a ostatných 

kapitálových výdavkov, sanácia objektu MOB a pod.).  

 

Z Á V E R 

Prioritami MH SR v roku 2021 bolo financovanie v oblasti rozvoja priemyslu a podpory 

podnikania, podpory rozvoja strategických investícií a regionálneho rozvoja, financovanie 

v oblasti informačných technológií, realizácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu, 

financovanie opatrení v oblasti energetiky, inovácií, opatrení Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR. MH SR v roku 2021 realizovalo aj výdavky na 

svetovú výstavu EXPO Dubaj 2020. 

Rozpočet príjmov v roku 2021 bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach 

upravený na sumu 363 872 605,93 eur. Celkové príjmy za rok 2021 boli naplnené v sume 

367 798 836,99 eur a k upravenému rozpočtu príjmov boli splnené na 101,08 %. 

Rozpočet výdavkov v roku 2021 bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach 

upravený na sumu 740 120 498,24 eur, čerpanie bolo vykázané v sume 729 265 246,50 eur, t. j. 

plnenie na 98,53 % z upraveného rozpočtu výdavkov. 

Negatívny vplyv na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mala celková ekonomická 

situácia v súvislosti s dopadom COVID-19.  

Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v roku 2021 zabezpečil potreby a plynulé plnenie 

úloh rezortu MH SR.  


