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Predkladacia správa
Materiál sa predkladá na základe § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. februára 2012 č. MF/10705/2012-311 na vypracovanie záverečných účtov kapitol
štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej
správy.
Obsah predkladaného materiálu umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní
prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu MZVaEZ SR
zákonom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, a to z pohľadu ekonomickej,
funkčnej a programovej štruktúry kapitoly.
Limit príjmov kapitoly MZVaEZ SR bol splnený. Limit príjmov kapitoly MZVaEZ SR
nebol počas roka 2013 upravovaný. Celkové plnenie (t. j. plnenie vrátane prostriedkov
prijatých z rozpočtu EÚ, o ktoré môže kapitola prekročiť limit výdavkov) bolo v objeme
5 930 049,08 EUR, čo predstavuje 102,24 % k schválenému rozpočtu. Plnenie príjmov bez
prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ vo výške 59 200,18 EUR predstavuje čiastku
5 870 848,90 EUR. Z uvedeného vyplýva, že kapitola splnila limit príjmov na 101,22%
k schválenému rozpočtu.
Výdavky kapitoly MZVaEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 132 980 082,28 EUR
na 99,85 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 126 305 087,19
EUR na 99,87 % a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 674 995,09 EUR, čo
predstavuje 99,37 %. Z rozpočtu EÚ uhradila kapitola MZVaEZ SR v roku 2013 výdavky
v celkovej výške 59 199,38 EUR v súvislosti s realizáciou projektov – „Európa občanom“
a „Viac Európy na školách“.
Nad rámec štruktúry záverečného účtu, ktorá je stanovená vyššie uvedenou smernicou
MF SR, kapitola MZVaEZ SR v tabuľkovej časti predkladá prehľad o dosiahnutých príjmoch
zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013 a prehľad uhradených členských
príspevkov Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly
MZVaEZ SR v roku 2013.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVaEZ SR dodržala záväzne stanovený ukazovateľ príjmov
a stanovené limity výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013, ako aj záväzný limit počtu
zamestnancov.
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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1.

Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
v roku 2013

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 schválila návrh
rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015. Štátny rozpočet na rok 2013 bol schválený
zákonom Národnej rady SR č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013.
Celkový objem výdavkov kapitoly MZVaEZ SR na rok 2013 bol stanovený vo výške
117 340 164 EUR, z toho bežné výdavky v sume 113 957 171 EUR a kapitálové výdavky
v sume 6 293 136 EUR. Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 5 800 000 EUR. Limit
zamestnancov MZVaEZ SR bol schválený v počte 1 182, z toho v aparáte ústredného orgánu
v počte 1 170 osôb a organizácia SAMRS 12 osôb. Limit počtu zamestnancov bol v priebehu
januára 2013 upravený rozpočtovým opatrením o 18 osôb v súvislosti s delimitáciou Úradu pre
Slovákov pre žijúcich v zahraničí, o 1 zamestnanca v súvislosti s delimitáciou Rady vlády SR
pre ľudské práva a národnostné menšiny a v priebehu roka o 11 zamestnancov v súvislosti
s delimitačnými protokolmi uzatváranými medzi MZVaEZ SR a ostatnými ústrednými orgánmi
štátnej správy (pôsobenie zamestnancov na SZ EÚ Brusel a SM OECD Paríž).

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Napĺňanie hlavných úloh zahraničnej a európskej politiky v roku 2013 potvrdilo
kontinuitu, ktorá je charakteristická pre vonkajšie vzťahy SR.
Zahraničná a európska politika SR je postavená na štyroch nosných pilieroch. Prvým
z nich je bilaterálna a multilaterálna diplomacia, t. j. rozvoj dvojstranných vzťahov
s jednotlivými krajinami a aktívne pôsobenie v medzinárodných organizáciách.
V centre pozornosti diplomacie bola aj v roku 2013 participácia na aktivitách
Vyšehradskej skupiny (V4), pričom nosnými oblasťami spolupráce bolo posilnenie vnútornej
kohézie zoskupenia, energetickej bezpečnosti, dopravnej infraštruktúry a vybraných aspektov
obrannej politiky. V bilaterálnych vzťahoch s členskými krajinami EÚ sa SR prioritne
sústredila na podporu oživenia hospodárstva, vytvárania nových pracovných miest a diskusiu
o ďalšom smerovaní integračného projektu. Rok 2013 bol využitý na pripomenutie 20. výročia
nadviazania diplomatických stykov, čomu zodpovedalo aj zintenzívnenie stykových aktivít
najvyšších ústavných činiteľov SR a predstaviteľov rezortu diplomacie so zahraničnými
partnermi. Jedným z kľúčových podujatí organizovaných v SR bol 18. summit prezidentov
krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (jún), na ktorom sa zúčastnil predseda
Európskej rady o osemnásť hláv európskych štátov.
SR aktívne presadzovala a podporovala politiku rozširovania EÚ. V agende
Východného partnerstva SR potvrdila záujem byť jedným z lídrov diskusií o ďalšom smerovaní
tohto kľúčového vektora zahraničnopolitického pôsobenia EÚ, pričom významným medzníkom
bol summit vo Vilniuse (november).
Určujúcim faktorom vonkajšieho bezpečnostného prostredia SR je členstvo
v Severoatlantickej aliancii (NATO), ktoré aj v roku 2013 zaisťovalo potrebnú vonkajšiu
stabilitu pre plnenie prioritných úloh sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny. SR
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pokračovala v aktívnom presadzovaní politiky otvorených dverí NATO. V roku 2013 plnil
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade úlohu kontaktného veľvyslanectva NATO v Srbsku.
Angažovanosť slovenskej diplomacie pri rokovacích stoloch bola aj v roku 2013
sprevádzaná poskytovaním praktickej pomoci partnerom. V priebehu roku 2013 bolo
vyhlásených deväť grantových kôl slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), v rámci
ktorých MZVaEZ SR schválilo tridsaťtri projektov. SR sa prioritne zamerala na tri programové
krajiny – Afganistan, Južný Sudán a Keňu. V rámci programu CETIR na odovzdávanie
transformačných a integračných skúseností partnerským krajinám, primárne v regióne
Západného Balkánu a východnej Európy, sa podarilo uskutočniť takmer tri desiatky aktivít,
v rámci ktorých bolo vyškolených stodvadsaťdva zahraničných partnerov.
Na pôde medzinárodných organizácií sa SR zasadzovala za konsolidáciu existujúceho
systému globálnych inštitúcií s cieľom posilniť ich schopnosť pružne reagovať na rastúci počet
výziev. Slovenská diplomacia v roku 2013 prispievala k rozvoju normatívnej a operatívnej
kapacity OSN pri budovaní mieru a pokračovala v aktivitách zameraných na podporu témy
reformy bezpečnostného sektora (RBS). K práci Organizácie pre zákaz chemických zbraní
(OPCW) ocenenej v roku 2013 Nobelovou cenou za mier SR prispela školením a výcvikom
inšpektorov a poskytla finančný príspevok do Fondu na likvidáciu sýrskych chemických zbraní.
V rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa SR zamerala na
ekonomicko-environmentálnu dimenziu a z postu predsedu príslušného výboru stimulovala
diskusiu s dôrazom na ochranu energetickej infraštruktúry.
Druhým pilierom pôsobenia MZVaEZ SR bola aj v roku 2013 európska politika.
V záujme zefektívnenia koordinácie prierezových európskych politík, ktorá v súlade
s novelizáciou kompetenčného zákona prešla na rezort diplomacie, MZVaEZ SR pripravilo
revíziu systému koordinácie a tvorby stanovísk k návrhom legislatívnych aktov EÚ.
V európskej agende bol rok 2013 rokom finančnej a menovej stabilizácie, keď opatrenia
prijaté v predchádzajúcom období začali prinášať očakávané výsledky. Pozitívny posun nastal
aj v diskusiách o prehlbovaní a rozvoji Hospodárskej a menovej únie, a to najmä v otázke
bankovej únie a posilňovania jej sociálnej dimenzie. Dohoda o Viacročnom finančnom rámci
na roky 2014 - 2020 priniesla viaceré dobré správy pre SR: navýšenie národnej alokácie
pre politiku súdržnosti, zjednodušenie podmienok čerpania európskych fondov, či možnosť
navýšenia priamych platieb pre poľnohospodárov.
V roku 2013 MZVaEZ SR v spolupráci s partnermi z mimovládneho neziskového
sektora obnovilo činnosť Národného konventu o EÚ.
V súvislosti s prípravou na predsedníctvo SR v Rade EÚ uzavrel rok 2013 prvú,
iniciačnú fázu. Vláda SR schválila „Národný program vzdelávania“ pre zamestnancov štátnej
správy a rezort diplomacie pristúpil k budovaniu databázy expertov. MZVaEZ SR venovalo
intenzívnu pozornosť príprave organizačno-logistického zabezpečenia predsedníctva. Vláda SR
schválila analýzu výdavkov na zabezpečenie predsedníctva.
Treťou oblasťou zahraničnopolitického pôsobenia našej krajiny je ekonomická
diplomacia. V hodnotenom období došlo k posilneniu siete ekonomických diplomatov
v kľúčových teritóriách z hľadiska hospodárskej spolupráce a potenciálu jej zintenzívnenia.
Jednou z priorít bola podpora diverzifikácie exportu SR na mimoeurópske trhy, najmä
do Ruskej federácie, krajín juhovýchodnej Ázie, krajín združenia GCC (Gulf Cooperation
Council) a Latinskej Ameriky. Osvedčil sa nový mechanizmus využívania synergického
pôsobenia spoločných návštev vysokých predstaviteľov štátnych inštitúcií v teritóriách, kde je
citeľná potreba podporiť slovenský export.
MZVaEZ SR v súčinnosti s MH SR aktívne využívalo mechanizmus zmiešaných
medzivládnych a medzirezortných komisií pre hospodársku spoluprácu. Ich súčasťou
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boli podnikateľské misie, prezentácie a stretnutia podnikateľov so zahraničnými partnermi.
Rezort diplomacie viedol rokovanie medzivládnej komisie s Ruskou federáciou a poskytoval
MH SR súčinnosť pri príprave a realizácii zasadnutí zmiešaných komisií s Ukrajinou,
Bieloruskom, Indonéziou, Čínou, Vietnamom, Indiou a Kazachstanom. MZVaEZ SR
v uplynulom roku (spolu)organizovalo trinásť odborných seminárov, štyri medzinárodné
konferencie a osem ekonomicky orientovaných zahraničných pracovných ciest najvyšších
predstaviteľov rezortu diplomacie s účasťou podnikateľov.
Štvrtým pilierom pôsobenia MZVaEZ SR je konzulárna agenda a pomoc občanom.
Dlhodobým zámerom MZVaEZ SR je byť čo najbližšie k slovenským občanom v zahraničí,
zvyšovať štandard poskytovaných služieb, využívať pritom moderné technológie a zlepšovať
komunikáciu a dostupnosť. Konkrétnymi opatreniami v roku 2013 bolo poskytovanie
konzulárnych služieb formou výjazdových dní mimo sídla zastupiteľských úradov, rozširovanie
dostupnosti prostredníctvom dohôd o konzulárnej spolupráci s inými členskými krajinami EÚ,
či pokračujúca elektronizácia verejnej správy. Novinkou bolo zavedenie zasielania bezplatnej
informačnej SMS pri prekročení štátnej hranice so základnými kontaktmi na zastupiteľský úrad
SR a spustenie mobilnej aplikácie Svetobežka obsahujúcej praktické rady ako postupovať
v núdzových situáciách v zahraničí. V súlade s novelou kompetenčného zákona MZVaEZ SR
realizovalo aktivity štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Prezentácia SR, kultúry, umenia a cestovného ruchu prostredníctvom
zastupiteľských úradov v zahraničí bola organickou súčasťou činnosti MZVaEZ SR. SR si
v roku 2013 pripomenula dve významné výročia: 20. výročie vzniku samostatnej SR
a 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy. Rezort
diplomacie pripravil výstavy, ktoré boli prezentované vo viac ako päťdesiatich krajinách sveta.
V rámci projektu „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013“ poskytovalo MZVaEZ SR
aktívnu súčinnosť pri implementácii komunikačnej stratégie. Rok 2013 priniesol vo verejnej
a kultúrnej diplomacii pozitívne výsledky v oblasti spolupráce vyšehradských krajín, uskutočnil
sa prvý ročník Vyšehradského cyklistického maratónu a viaceré ďalšie podujatia. Spolupráca
úspešne prebiehala aj vo formáte Stredoeurópskej kultúrnej platformy a na úrovni členských
štátov EÚ, resp. združení národných kultúrnych inštitútov EUNIC.
MZVaEZ SR na podporu svojich zámerov a aktivít mimovládnych neziskových
organizácií (MNO) aktívne využívalo dotačné mechanizmy a nástroje ODA. V spolupráci
s MNO sa uskutočnili viaceré významné podujatia, ktoré prispievali k širšej spoločenskej
diskusii o aktuálnych témach zahraničnej, bezpečnostnej a európskej politiky (Hodnotiaca
konferencia zahraničnej a európskej politiky SR, medzinárodná bezpečnostná konferencia
GLOBSEC, Národný konvent o EÚ, Slovenské bezpečnostné fórum).
SR mala koncom roka 2013 celkom 83 zastupiteľských úradov (64 veľvyslanectiev,
7 misií pri medzinárodných organizáciách, 9 generálnych konzulátov, 2 pobočky
zastupiteľských úradov, 1 Slovenský ekonomický a kultúrny úrad) a 8 slovenských inštitútov.
V priebehu uplynulého roka došlo k uzavretiu Zastupiteľského úradu SR v Kuala Lumpur
(Malajzia), zriadený bol Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove (Moldavsko) a Zastupiteľský úrad
SR v Abu Dhabí (Spojené arabské emiráty). Tieto zmeny vychádzali zo zahraničnopolitických
zámerov SR a zohľadňovali aktuálne finančné možnosti rezortu diplomacie. MZVaEZ SR
prehodnotilo zriadenie Zastupiteľského úradu SR v Tunise (Tunisko). Činnosť Zastupiteľského
úradu SR v Tripolise (Líbya) nebola v dôsledku bezpečnostnej situácie obnovená. Z rovnakých
dôvodov Zastupiteľský úrad SR v Damasku (Sýria) naďalej dočasne pôsobil v Bejrúte
(Libanon).
Prioritou personálnej politiky boli aktivity zamerané na skvalitnenie ľudského
potenciálu. Pokračovali prípravy vzdelávacích aktivít súvisiacich s blížiacim sa predsedníctvom
SR v Rade EÚ. V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave realizovalo MZVaEZ SR
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akreditovaný vzdelávací program „Príprava na prácu ekonomického diplomata v zahraničí“.
V roku 2013 pokračovala modernizácia a racionalizácia informačno-komunikačnej
infraštruktúry MZVaEZ SR. V oblasti ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných
údajov boli na zastupiteľských úradoch plnené opatrenia na zvýšenie vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti v zmysle plnenia schengenských kritérií. V dôsledku konsolidácie verejných
výdavkov MZVaEZ SR pokračovalo v zavádzaní efektívnych úsporných opatrení v oblasti
finančných tokov, reštrukturalizácie majetku SR v zahraničí a transparentnosti verejného
obstarávania. Napriek limitovanému objemu rozpočtových prostriedkov MZVaEZ SR
zabezpečilo plnenie prioritných úloh na požadovanej úrovni.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Limit príjmov kapitoly MZVaEZ SR bol splnený. Celkové plnenie (t. j. plnenie vrátane
prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ, o ktoré môže kapitola prekročiť limit výdavkov) bolo
v objeme 5 930 049,08 EUR, čo predstavuje 102,24 % k schválenému rozpočtu. Plnenie
príjmov bez prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ vo výške 59 200,18 EUR predstavuje čiastku
5 870 848,90 EUR. Z uvedeného vyplýva, že kapitola splnila limit príjmov na rok 2013.
Výdavky kapitoly MZVaEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 132 980 082,28 EUR
na 99,85 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 130 149 970,01
EUR na 99,87 % a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 674 995,09 EUR, čo
predstavuje 99,37 %. Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).
Výdavky čerpané zo štátneho rozpočtu so zdrojom 111 – prostriedky štátneho rozpočtu,
131x – prostriedky štátneho rozpočtu z minulých rokov a 13R2 – riadenie migrácie, ochrana
hraníc – spolufinancovanie zo ŠR boli čerpané vo výške 59 441,29 EUR, výdavky z rozpočtu
EÚ vo výške 59 199,38 EUR. Čerpanie z rozpočtu EÚ sa realizovalo len v oblasti bežných
výdavkov.

1.1.3. Rozpočtové opatrenia
V priebehu rozpočtového roka 2013 bol na základe plnenia nových úloh, rozhodnutí
vlády SR a na podnety samotného MZVaEZ SR rozpočet kapitoly upravovaný nasledujúcimi
rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len RO):
1.
RO - listom č. MF/7305/2013-441 zo dňa 4. 1. 2013 Ministerstvo financií SR povolilo
na základe podpísaných delimitačných protokolov zo dňa 27. 9. 2012 prekročenie limitu
výdavkov štátneho rozpočtu z kapitoly ÚV SR z dôvodu prevodu 1 funkčného
štátnozamestnaneckého miesta a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013 a na
dotácie na presadzovanie podpory a ochrany ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie v roku 2013, zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v sume
1 307 473 EUR, z toho v kategórii 610 v sume 19 427 EUR a v kategóriách 620, 630 a 640
v celkovej sume 1 288 046 EUR.
2.
RO – listom č. MF/7306/2013-441 zo dňa 9. 1. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe podpísaného
delimitačného protokolu zo dňa 27. 9. 2012 prekročenie limitu výdavkov kapitoly MZVaEZ
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SR z dôvodu prevodu 18 funkčných štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu na rok 2013, zdroj 111, program 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí
v sume 1 802 670 EUR, z toho v kategórii 610 vo výške 181 496 EUR.
3.
RO – listom č. MF/970/2013-441 zo dňa 8. 2. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe podpísaného
delimitačného protokolu zo dňa 29. 1. 2013 medzi MZVaEZ SR a MPSVaR SR viazanie
rozpočtových prostriedkov v kapitole MZVaEZ SR z dôvodu presunu finančných
prostriedkov do kapitoly MPSVaR SR na podporu grantovej schémy na podporu projektov
v oblasti presadzovania rodovej rovnosti do života spoločnosti v roku 2013, zdroj 111,
program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, v kategórii 640 v sume 200 000 EUR.
4.
RO – listom č. MF/10489/2013-441 zo dňa 28. 2. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 8,
§ 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
710: zdroj 131B vo výške 347 000 EUR a zdroj 131C vo
výške 127 000 EUR,
• program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, kategória 640,
zdroj 131C vo výške 1 500 000 EUR.
5. RO – listom č. MF/012356/2013-413 zo dňa 25. 3. 2013 povolilo MF SR viazanie
limitu výdavkov v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na
rok 2013, so splnomocnením podľa časti D uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 18
zákona č. 523 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdroj 111, program 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov, kategória 610 vo výške 20 868 EUR a kategória 620 vo výške 7 134
EUR.
6. RO – listom č. MF/12379/2013-441 zo dňa 19. 3. 2013 povolilo MF SR v zmysle UV
SR č. 115/2013 a § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie
rozpočtových výdavkov, zdroj 111, v celkovej sume 609 631 EUR, z toho v hlavnej
kategórii 600 vo výške 600 831 EUR a v kategórii 710 vo výške 8 800 EUR. Rozpočtové
opatrenie bolo realizované v programoch 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, 0D3 –
Pomoc krajanom v zahraničí a 05T – Oficiálna rozvojová pomoc.
7. RO – listom č. MF/12963/2013-441 zo dňa 8. 4. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 8,
§ 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
710: zdroj 131B vo výške 464 877 EUR a zdroj 131C vo
výške 959 024,91 EUR,
• program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, kategória 640,
zdroj 131C vo výške 684 778,91 EUR,
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• program 097 – Príspevky SR do MO, kategória 720, zdroj
131C vo výške 38 446 EUR.
•
8. RO – listom č. MF/13004/2013-441 zo dňa 3. 4. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe požiadavky
predsedu vlády SR a dohody ministrov k zabezpečeniu finančného krytia na vytvorenie
rezervy na realokáciu a šetrenie výdavkov v kapitolách viazanie rozpočtových prostriedkov,
zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 610 vo výške 1 000 000
EUR.
9. RO – listom č. MF/13895/2013-441 zo dňa 23. 4. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15,
§ 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie a zároveň viazanie
rozpočtových prostriedkov, zdroj 111, kategória 610, z programu 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov -10 800 EUR do programu 05T – Oficiálna rozvojová pomoc
+10 800 EUR.
10. RO – listom MF/16650/2013-441 zo dňa 6. 6. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe UV SR
č. 625/2008 a Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných
menšín v oblasti vzdelávania a kultúry prekročenie limitu výdavkov, zdroj 111, program
0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí, hlavná kategória 600 vo výške 99 581 EUR.
11. RO – listom č. MF/13953/2013-441 zo dňa 23. 4. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15,
§ 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie a zároveň viazanie
rozpočtových prostriedkov, zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov,
kategória 620 o +1 560 000 EUR, kategória 630 o +340 000 EUR (z dôvodu zákonných
úprav), program 097 – Príspevky SR do MO, kategória 640 o -1 900 000 EUR.
12. RO – listom č. MF/14049/2013-441 zo dňa 19. 4. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov,
zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 610 o +1 000 EUR
a kategória 620 o +8 EUR z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre zástupcu MF
SR na SZ pri EÚ v Bruseli.
13. RO – listom č. MF/15862/2013-441 zo dňa 22. 5. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 8,
§ 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
710: zdroj 131B vo výške 190 000 EUR a zdroj 131C vo
výške 830 000 EUR,
14. RO – listom č. MF/16786/2013-441 zo dňa 11. 6. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe podpísaných
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delimitačných protokolov medzi MZVaEZ SR a ÚV SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR
SR, MDVRR SR a MH SR prekročenie limitu výdavkov z dôvodu prevodu 11 funkčných
štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013,
zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške 1 013 567 EUR,
z toho v kategórii 610 o +585 576 EUR na mzdy vyslaných zamestnancov na SZ pri EÚ
v Bruseli a SM pri OECD v Paríži.
15. RO – listom č. MF/118474/2013-441 zo dňa 8. 7. 2013 povolilo MF SR v zmysle UV
SR č. 273/2013 a ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov úpravu limitov záväzných ukazovateľov v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR
v celkovej výške 745 138 EUR, zdroj 131, presunom z hlavnej kategórie 700 do hlavnej
kategórie 600. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v programoch 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov a 097 – Príspevky SR do MO.
16. RO – listom č. MF/18884/2013-441 zo dňa 12. 7. 2013 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov, zdroj 111, program 0D3 – Pomoc krajanom
v zahraničí, presunom z hlavnej kategórie 600 do hlavnej kategórie 700 vo výške 150 000
EUR na poskytovanie dotácií.
17. RO – listom č. MF/18921/2013-441 zo dňa 15. 7. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie rozpočtových
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, hlavná kategória 600, na
zdroji 131B vo výške 135 313,37 EUR a na zdroji 131C vo výške 390 000 EUR z dôvodu
zapojenia MZVaEZ SR do ekonomického informačného systému MF SR.
18. RO – listom č. MF/19829/2013-441 zo dňa 2. 8. 2013 povolilo MF SR SR v zmysle
§ 8, § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu
výdavkov kapitoly MZVaEZ SR nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
710: zdroj 131C vo výške 335 000 EUR,
• program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, kategória 640,
zdroj 131C vo výške 377 243,03 EUR.
19. RO – listom č. MF/21275/2013-441 zo dňa 28. 8. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, hlavná kategória 700, program 0D3 – Pomoc krajanom
v zahraničí o 50 000 EUR na zabezpečenie prostriedkov na dokončenie projektu
rekonštrukcie budovy Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka s vyučovacím jazykom
slovenským v Bodonoši v Rumunsku.
20. RO – listom č. MF/22232/2013-441 zo dňa 24. 9. 2013 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov na zdroji 111, presunom z programu 06U –
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Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí v kategórii
610 vo výške 26 500 EUR.
21. RO – listom č. MF/21275/2013-441 zo dňa 28. 8. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 13R2, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, hlavná
kategória 600 vo výške 59 441,29 EUR na zabezpečenie finančných prostriedkov na
realizáciu projektu „Aplikačná, legislatívna, technická podpora Národného vízového
informačného systému (N-VIS)“.
22. RO – listom č. MF/24212/2013-441 povolilo MF SR v zmysle § 15 a § 17 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe podpísaných delimitačných
protokolov medzi MZVaEZ SR a ÚV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR prekročenie limitu
výdavkov na zdroji 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške 243
500 EUR, z toho v kategórii 610 o +144 396 EUR z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov pre vyslaných zamestnancov na SM pri OECD v Paríži.
23. RO – listom č. MF/24948/2013-441 zo dňa 5. 11. 2013 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
limitu výdavkov kapitoly MZVaEZ SR na zdroji niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov prekročenie a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov na zdroji 111,
presunom z programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0AU – Vysielanie
civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR vo výške 43 800
EUR.
24. RO – listom č. MF/25493/2013-441 zo dňa 12. 11. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, hlavná kategória 700, program 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov vo výške 6 300 000 EUR na zabezpečenie finančných prostriedkov na
financovanie projektu zabezpečenej služby.
25. RO – listom č. MF/25562/2013-441 zo dňa 13. 11. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie finančných
prostriedkov kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, program 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, hlavná kategória 600 vo výške 2 100 EUR na zabezpečenie finančných
prostriedkov pre MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súvislosti
s realizáciou odborných podujatí k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR.
26. RO – listom č. MF/27012/2013-441 zo dňa 3. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie finančných
prostriedkov kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, program 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, hlavná kategória SR na pokrytie výdavkov na vývoj Grantového systému pre
SAMRS a úhradu licencie.
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27. RO – listom č. MF/27330/2013-441 zo dňa 9. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
v hlavnej kategórii 600 o 1 712 975 EUR a v programe 097 – Príspevky SR do MO
v hlavnej kategórii 600 o 1 889 596 EUR. Zároveň sa vykonala úprava záväzných
ukazovateľov presunom z hlavnej kategórie 700 do hlavnej kategórie 600, programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške 250 000 EUR.
28. RO – listom č. MF/27473/2013-441 zo dňa 9. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 11, hlavná kategória 600, program 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov, na zdroji 11S1 v sume 48 074,43 EUR, na zdroji 11S2 v sume
8 485,16 EUR a na zdroji 11S3 v sume 2326,30 na zabezpečenie prostriedkov na projekt
„Financovanie mzdových nákladov zamestnancov MZVaEZ SR podieľajúcich sa na
príprave, riadení a implementácii ŠF a KF“.
29. RO – listom č. MF/28107/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov na zdroji 111, program 0D3 – Pomoc
krajanom v zahraničí, presunom z hlavnej kategórie 600 do hlavnej kategórie 700 v sume
4 500 EUR na obstaranie kapitálových aktív.
30. RO – listom č. MF/28107/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov na zdroji 111, program 05T – Oficiálna
rozvojová pomoc, presunom z hlavnej kategórie 600 do hlavnej kategórie 700 vo výške
31 148 EUR.
31.
RO – listom č. MF/28218/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 povolilo MF SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu
výdavkov kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111 nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, hlavná
kategória 600 vo výške 2 420 780 EUR,
• program 097 – Príspevky SR do MO, hlavná kategória 640
vo výške 6 409 322 EUR a hlavná kategória 700 vo výške
2 379 428 EUR.
32. RO – listom č. MF/28237/2013-441 zo dňa 18. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 11, hlavná kategória 600, program 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov, na 11S3 v sume 2326,30 na zabezpečenie prostriedkov na projekt
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„Financovanie mzdových nákladov zamestnancov MZVaEZ SR podieľajúcich sa na
príprave, riadení a implementácii ŠF a KF“ v prospech kapitoly ÚV SR.
33. RO – listom č. MF/28324/2013-441 povolilo MF SR v zmysle ustanovení § 15, § 17
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie a zároveň viazanie
limitu finančných prostriedkov kapitoly MZVaEZ SR na zdroji 111, z programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov, hlavná kategória 600 do programu 097 – Príspevky SR do
MO, hlavná kategória 600 vo výške 200 000 EUR na úhradu členských príspevkov SR do
medzinárodných organizácií.
34. RO – listom č. MF/28696/2013-441 zo dňa 27. 12. 2013 povolilo MF SR v zmysle § 8,
§ 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie limitu výdavkov
kapitoly MZVaEZ SR v celkovej sume 13 166 186 EUR nasledovne:
• program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
710 vo výške 10 419 154 EUR,
• program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, kategória 640,
zdroj 111 vo výške 2 387 395 EUR,
• program 097 – Príspevky SR do MO, kategória 720, zdroj
111 vo výške 359 637 EUR.
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZVaEZ SR
v roku 2013 upravený vo výdavkovej časti na 133 179 789,09 EUR, z toho bežné výdavky
130 312 712,18 EUR a kapitálové výdavky 6 716 830,91 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol
schválený vo výške 5 800 000 EUR a v priebehu rozpočtového roka nebol upravovaný.

1.2. Príjmy kapitoly
V roku 2013 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 5 800 000 EUR, upravené
v priebehu roka neboli. Skutočná výška plnenia príjmov bola 5 930 049,08 EUR, čo
predstavuje 102,24 % v porovnaní so schváleným limitom.

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy kapitoly MZVaEZ SR v štruktúre podľa ekonomickej klasifikácie boli plnené
nasledovne (v EUR):
Kategória
210
z toho:

Skutočnosť
1 817 168
178 166
1 639 002
1 626 889
12 113

220
z toho:

289 305
224 287
62 993

Charakter príjmov
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z podnikania (dividendy z hospodárskeho
výsledku SSDZ, a.s.)
príjmy z vlastníctva (prenájom)
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení
administratívne a iné poplatky a platby
pokuty a penále
poplatky a platby z predaja (ubytovacie služby,
10

telefón, fax)
230
z toho:
240

3 090 737
3 090 737
105

250

2 072

kapitálové príjmy
príjmy z predaja kapitálových aktív
úroky z vkladov
príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov

290
z toho:

730 662,08
iné nedaňové príjmy
551 760
vratky
46 902
iné (napr. kaucie)
59 200,18
prostriedky z rozpočtu EÚ
_______________________________________________________________________
Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZVaEZ SR, boli za
rok 2013 dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 4 489 206,30 EUR.
Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 12. V porovnaní s rokom 2012 bol v tejto oblasti
zaznamenaný nárast príjmov o 1 428 521,30 EUR, t. j. o 31,82 %.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike
V roku 2013 kapitola MZVaEZ SR neprijala na špeciálny účet zriadený v Štátnej
pokladnici finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ani iné prostriedky zo zahraničia.

1.3.

Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 117 340 164 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR v priebehu roka 2013 upravený na 133 179 789,09 EUR a skutočne bol
čerpaný v objeme 132 980 082,28 EUR na 99,85 % .

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.1.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 111 047 028 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na 130 312 712,18 EUR a skutočne bol čerpaný v sume
130 149 970,01 EUR na 99,87 %.
V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610 vo výške 48 230 820 EUR, upravený na
47 941 847 EUR a bol čerpaný v sume 47 825 172,17 EUR na 99,75 %.
V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k úprave schváleného
rozpočtu v tejto kategórii z dôvodu:
• presunu mzdových prostriedkov na financovanie príspevkov SR do medzinárodných
organizácií;
• v súvislosti s podpísanými delimitačnými protokolmi medzi MZVaEZ SR a MH SR,
MDPT SR, MVRR SR, MF SR, MŠ SR, MPSVR SR a ÚV SR na mzdy a bežné
výdavky zamestnancov vyslaných na SZ SR pri EÚ v Bruseli, SM OECD v Paríži
a presunom do ústredného aparátu;
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•

•

v súvislosti s podpísaním Delimitačného protokolu medzi MZVaEZ SR a ÚV SR na
zabezpečenie miezd a poistného povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly
MZVaEZ SR z dôvodu prevodu 18 funkčných miest zamestnancov Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí od 1. 1. 2013;
v súvislosti s podpísaním Delimitačného protokolu medzi MZVaEZ SR a ÚV SR na
zabezpečenie miezd a poistného povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly
MZVaEZ R z dôvodu prevodu 1 štátnozamestnaneckého miesta na činnosť Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vrátane dotácií na účely
presadzovania, podpory a ochrany ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie, resp. iné aktivity v oblasti podpory a ochrany ľudských práv
v SR.

V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške
10 359 327 EUR, upravený bol na 13 670 452 EUR a čerpaný vo výške13 661 369,64 EUR, na
99,93 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja čerpania.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 32 322 699 EUR,
upravený na 35 830 371,11 EUR bol čerpaný v sume 35 880 173,40 EUR na 100,13 %.
V zmysle § 23 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je kapitola
oprávnená prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie.
Prostriedky v kategórii 630 boli vynakladané na výdavky tak na území SR, ako
i v zahraničí (výdavky diplomatických misií SR a slovenských kultúrnych inštitútov
v zahraničí).
Na cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov MZVaEZ SR boli
vynaložené prostriedky v sume 5 741 159,16 EUR. Táto suma, okrem vykonaných pracovných
ciest, predstavuje i financovanie náhrad dočasne vyslaným zamestnancom v zahraničí v zmysle
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (výdavky
spojené s pobytom manžela/ky, pobytom detí, ošatným, zabezpečením vzdelávania detí,
evakuáciou, prepravou telesných pozostatkov a liečebných výdavkov).
Efektívne, a v súlade s presadzovaním cieľov zahraničnej politiky SR, boli využívané
zahraničné pracovné cesty zamestnancov MZV SR na všetkých úrovniach. Realizované
zahraničné cesty slovenských štátnych predstaviteľov slúžili na napĺňanie stanovených úloh
a dosahovanie zahraničnopolitických strategických cieľov a účinné presadzovanie
zahraničnopolitických záujmov SR na úrovni EÚ.
Slovenská diplomacia absolvovala množstvo konzultácií predovšetkým v krajinách
východnej Európy a Západného Balkánu s cieľom odovzdať svoje skúsenosti z integrácie do
EÚ a venovala osobitnú pozornosť rozvoju jej východnej dimenzie, čo sa odzrkadlilo aj na
zintenzívnení dialógu s Ruskom, Ukrajinou, Bieloruskom a Gruzínskom.
Najvyšší politickí predstavitelia vlády sa pravidelne zúčastňovali na summitoch,
výročných zasadaniach a ostatných rokovaniach v rámci EÚ, NATO, OSN a ďalších
organizácií systému OSN, OECD, Rady Európy, MMF, Svetovej banky atď. V bilaterálnych
vzťahoch dominovala spolupráca so susednými krajinami, ale stabilnú až vzostupnú úroveň
mali aj vzťahy SR s hlavnými spojeneckými krajinami – USA, Nemeckom, Francúzskom,
Veľkou Britániou, Talianskom, Španielskom, Holandskom, ako aj ďalšími spojencami v EÚ
a NATO.
Na poplatky za všetky druhy energií, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby
boli vynaložené výdavky v sume 6 210 935,37 EUR, na nákup materiálu vo výške
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2 435 414,24 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným 1 566 515,25 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu v sume 3 345 105,72 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí
nájomné za prenájom 23,29 % (8 347 195,83 EUR). Ide hlavne o prenájom bytov, rezidencií,
rezidenčných bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola vyčerpaná
čiastka vo výške 8 233 847,83 EUR. Tvorba sociálneho fondu v kategórii 637 bola v zmysle
kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške 174 371,61 EUR. Použitie
prostriedkov sociálneho fondu bolo realizované formou príspevkov zamestnancom v členení na
stravné, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a späť, sociálnu výpomoc,
rekreácie, zdravotnú starostlivosť, jubileá a na ostatnú sociálnu podnikovú politiku.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 20 134 182 EUR,
upravený na 29 020 288,07 EUR bol čerpaný v sume 28 938 371,98 EUR na 99,71 %.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli účelovo určené prostriedky na poplatky za
členstvo SR v medzinárodných organizáciách vo výške 12 464 209 EUR, upravený rozpočet na
príspevky do MO bol 19 101 573 EUR, čerpanie vo výške 19 025 285,37 EUR na 99,60 %.
Na pokrytie výdavkov súvisiacich s oficiálnou rozvojovou pomocou (ODA) boli
vyčlenené prostriedky vo výške 5 650 860 EUR, ktoré boli v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách upravené na 2 838 938,61 EUR a čerpané vo výške 2 838 928,92
EUR na 99,99 %. Prostriedky vo výške 2 387 395 EUR boli v súlade so zákonom č. 523/2004
Z. z. a so súhlasom MF SR presunuté na ich ďalšie použitie v rokoch 2014 a 2015.
Podrobné použitie prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc je uvedené v časti 3 –
Vyhodnotenie rozpočtových programov.
Na zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO boli vyčlenené prostriedky vo
výške 66 388 EUR a čerpané vo výške 66 388 EUR na 100 %. Prostriedky sa vynakladajú na
financovanie činnosti komitétov a sekretariátu Slovenskej komisie UNESCO pri plnení úloh
vyplývajúcich z medzivládnych a medzinárodných programov UNESCO a budú predmetom
zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
V rámci bežných transferov bol poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii
Správa účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZVaEZ SR vo výške 1 970 800
EUR. Jeho skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym
rozpočtom.
Na výdavky súvisiace s odchodným, odstupným a nemocenskými dávkami bol
stanovený rozpočet vo výške 81 660 EUR, upravený na 146 252 EUR a čerpaný v sume
145 711,02 EUR, t. j. 99,63 %.
Rozpočet účelových výdavkov na vedu a výskum, pridelených formou dotácií v súlade
s „Výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR“ bol schválený vo výške 95 255
EUR, v priebehu rozpočtového roka bol upravený na 122 000 EUR a čerpanie bolo vo výške
122 000 EUR, čo predstavuje 100,00 %. Dotačný program MZVaEZ SR je dôležitým
nástrojom budovania vzťahov s neštátnymi aktérmi a dosahovania synergie v oblasti
medzinárodných vzťahov. Jeho skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom.
V zmysle zákona 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných
vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej
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o rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, MZVaEZ SR vyhlásilo
výzvu v oblasti ľudských práv a slobôd a následne uzatvorilo zmluvy s 58 úspešnými
žiadateľmi v celkovej výške 899 590 EUR. S cieľom zabezpečenia transparentného
a efektívneho posudzovania predložených žiadostí hodnotiaca komisia pozostávala okrem
zamestnancov ministerstva aj zo zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity, zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a riaditeľky
mimovládnej organizácie poskytujúcej dotácie v oblasti vzdelávania a podpory a ochrany
ľudských práv (Nadácia otvorenej spoločnosti). Takéto zloženie komisie bolo prínosom najmä
pri snahe o zamedzenie podpory duplicitných projektov predkladaných aj v dotačných
schémach Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
1.3.1.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený
v sume 6 293 136 EUR, upravený na 6 716 830,91 EUR a čerpaný vo výške 6 674 995,09
EUR, na 99,37 %.
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 4 400 000 EUR, upravený
rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 2 579 755,91 EUR a čerpaný vo výške
2 537 920,55 EUR, t. j. na 98,37 %. V roku 2012 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, o presun rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov
z rozpočtu rokov 2011 a 2012 celkom vo výške 2 542 166,91 EUR, ktorých použitie sa
predpokladalo v roku 2013 na:
•
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;
•
nákup dopravných prostriedkov;
•
rekonštrukciu rezidencie ZÚ Helsinki;
•
rekonštrukciu kotolne SZ EU Brusel;
•
bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí;
•
nákup softvéru a licencií;
•
nákup generátora na rezidenciu ZÚ Nairobi;
•
generálnu rekonštrukciu ZÚ Tunis;
•
dispozičné zmeny a modernizáciu výťahu ZÚ Londýn;
•
rekonštrukciu fasády objektu GK Užhorod.
MF SR žiadosti MZVaEZ SR vyhovelo. Listom č. MF/10489/2013-441 zo dňa
28. 2. 2013, listom č. MF/12963/2013-441 zo dňa 8. 4. 2013, listom č. MF/15862/2013-441 zo
dňa 22. 5. 2013 a listom č. MF/19829/2013-441 zo dňa 2. 8. 2013 povolilo presun týchto
prostriedkov do roku 2013 v plne požadovanej výške a štruktúre.
V roku 2013 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun
rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov z rozpočtu rokov 2012 a 2013
celkom vo výške 10 419 154 EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2013 a ďalších na:
•
bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí;
•
nákup kancelárskych strojov a zariadení;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;
nákup softvéru a licencií;
výstavbu budovy Pražská č. 7;
nákup dopravných prostriedkov,
dispozičné zmeny a modernizácia výťahu ZÚ Londýn;
rekonštrukciu objektu SZ EU Brusel;
nákup strojov a zariadení pre ZÚ;
výstavba garáží ZÚ Sofia;
rekonštrukciu strechy ZÚ Bukurešť;
klimatizačné zariadenia ZÚ Moskva;
komplexný systém šifrovej ochrany SR;
rekonštrukciu služobného bytu ZÚ Káhira;
rekonštrukciu strechy ZÚ Washington;
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.

MF SR žiadosti MZVaEZ SR vyhovelo listom č. MF/28696/2013-441 zo dňa 27. 12.
2013 a zaviazalo rozpočtové prostriedky kapitoly z roku 2013.
V roku 2013 kapitola MZVaEZ SR čerpala kapitálové výdavky v kategórii 710 na
obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku na území SR i v zahraničí.
Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZVaEZ SR na území SR
Finančné prostriedky na investičné akcie na území Slovenskej republiky boli použité
v objeme 822 983,88 EUR na:
v podprograme 06U0A – Tvorba a implementácia politík
IA č. 13019 – „Stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1“, celkové čerpanie 17 395,20
EUR, z toho na podpoložke 716000 - prípravná a projektová dokumentácia 4 663,20 EUR
zo zdroja 1110 a na podpoložke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia 12 732 EUR zo
zdroja 1110. Investičná akcia prebieha, v roku 2013 boli zrealizované: dodávka a montáž
klimatizačnej jednotky a dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných.
IA č. 19616 – „Výstavba budovy Pražská 7“, celkové čerpanie 196 092 EUR na
podpoložke 716000 - prípravná a projektová dokumentácia zo zdroja 1110. Investičná akcia
prebieha.
IA č. 23148 – „Asanácia objektu Pražská č. 7“, celkové čerpanie 2 128,08 EUR na
podpoložke 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zo zdroja 131C. Prostriedky
boli vynaložené na úhradu zádržného. Investičná akcia je ukončená.
IA č. 11844 – „Nákup kancelárskych strojov zariadení SLUŽ“, celkové čerpanie
16 487,60 EUR, z toho na:
interiérové vybavenie 4 562 EUR zo zdroja 1110,
nákup strojov a zariadení 9 900 EUR zo zdroja 131C a 2 025,60 EUR zo zdroja 1110.
IA č. 2021 – „Nákup softvéru a licencií“, celkové čerpanie 424 345 EUR, v rámci
investičnej akcie bolo zrealizované: záverečná inštalácia softvérového modulu na
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zabezpečenie vydávania dokumentov na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí (víza, pasy,
náhradné cestovné doklady, vodičské preukazy a občianske preukazy), zakúpenie licencie na
servery.
IA č. 2015 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, celkové čerpanie
96 440 EUR, v rámci investičnej akcie boli zrealizované nevyhnutné nákupy výpočtovej
techniky pre MZVaEZ SR.
IA č. 11843 – „Nákup kancelárskych strojov a zariadení, celkové čerpanie 63 090 EUR,
v rámci investičnej akcie bola zrealizovaná úhrada faktúry na „Implementáciu komplexného
systému pre prenos, výmenu, správu a ochranu utajovaných informácií medzi MZVaEZ
a zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí s prepojením na IS EU“.
IA č. 10006 – „Modernizácia strojov a zariadení“ celkové čerpanie 7 042 EUR, v rámci
investičnej akcie bol zrealizovaný nákup a inštalácia čipových zariadení na určené vstupy do
kancelárskych priestorov.

V podprograme 05T0A – Oficiálna rozvojová pomoc- ústredie
•

v podprograme 05T0A boli čerpané žiadne finančné prostriedky vo výške 5 995,77 na
nákup multifunkčného zariadenia.

V programe 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí
•

v programe 0D3 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 096,72 EUR, ktoré boli
použité na nákup multifunkčného zariadenia pre rozpočtovú organizáciu Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí.

Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZVaEZ SR v zahraničí
Finančné prostriedky na investičné akcie v zahraničí boli použité v objeme 1 656 269,39
EUR:
v podprograme 06U0A – Tvorba a implementácia politík
IA č. 11879 – „Nákup strojov a zariadení“, celkové čerpanie 34 181,47 EUR, z toho:
na podpoložke 713001 – interiérové vybavenie pre ZÚ Helsinki a ZÚ Londýn vo výške
4 692,50 EUR zo zdroja 1110;
na podpoložke 713004 - prevádzkové stroje a zariadenia pre ZÚ Brazília, Kodaň, Pretória,
Taškent, Londýn a SM Ženeva vo výške 2 558 EUR zo zdroja 1110 a 26 930,97 EUR zo
zdroja 131C.
IA č. 27565 – „Výstavba garáži ZÚ Sofia“, celkové čerpanie 5 628,09 EUR na
podpoložke 716000 – prípravná a projektová dokumentácia 4 596,07 EUR zo zdroja 131C
a 1 032,02 EUR zo zdroja 1110. Investičná akcia prebieha.
IA č. 28367 – „Rekonštrukcia inžinierskych sietí GK Užhorod“, celkové čerpanie
1 866,08 EUR na podpoložke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110.
Prostriedky boli vynaložené na úhradu zádržného. Investičná akcia je ukončená.
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IA č. 28578 – „Rekonštrukcia fasády a odvod dažďových vôd GK Užhorod“, celkové
čerpanie 87 577,07 EUR na podpoložke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia, z toho
42 444,07 EUR zo zdroja 131C a 45 133 EUR zo zdroja 1110. Investičná akcia je
ukončená.
IA č. 28738 – „Nákup generátora na rezidenciu ZÚ Nairobi“, celkové čerpanie
11 300,50 EUR na podpoložke 713004 – prevádzkové stroje a zariadenia zo zdroja 131C.
Investičná akcia je ukončená.
IA č. 28939 – „Rekonštrukcia bytu ZÚ Brazília“, celkové čerpanie 8 356,93 EUR na
podpoložke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110. Investičná akcia je
ukončená.
IA č. 28940 – „Rekonštrukcia bytu ZÚ Káhira“, celkové čerpanie 2 949,60 EUR na
podpoložke 716000 - prípravná a projektová dokumentácia zo zdroja 1110. Investičná akcia
bola dočasne pozastavená pre nepokoje v krajine.
IA č. 28942 – „Rekonštrukcia strechy ZÚ Moskva“, celkové čerpanie 50 302,21 EUR,
z toho na podpoložke 716000 - projektová dokumentácia 3 669,50 EUR zo zdroja 1110 a na
podpoložke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia 46 632,68 EUR zo zdroja 1110. Prvá
etapa rekonštrukcie bola ukončená, druhá etapa je plánovaná v roku 2014.
IA č. 28944 – „Rekonštrukcia kotolne rezidencie ZÚ Praha“, celkové čerpanie
17 232,48 EUR na podpoložke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110.
Investičná akcia je ukončená.
IA č. 28945 – „Rekonštrukcia objektu ZÚ Viedeň“, celkové čerpanie 63 399,30 EUR na
podpoložke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110. Investičná akcia je
ukončená.
IA č. 29188 – „Výstavba bytu ZÚ Brazília“, celkové čerpanie 28 685,59 EUR na
podpoložke 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zo zdroja 1110. Investičná
akcia je ukončená.
IA č. 29227 – „Rekonštrukcia strechy ZÚ Bukurešť“, celkové čerpanie 15 856,22 EUR
na podpoložke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110. Investičná akcia
prebieha.
IA č. 29662 – „Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZÚ Madrid“, celkové čerpanie
15 060 EUR na podpoložke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia zo zdroja 1110.
Prostriedky boli vynaložené na nový plynový kotol. Investičná akcia je ukončená.
IA č. 27351 – „Bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí“, celkové čerpanie
284 240,57 EUR na podpoložke 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zo zdroja
131B. V rámci investičnej akcie boli realizované stavebné činnosti na konzulárnych
úradoch SR v zahraničí GK Užhorod, ZÚ Londýn, Moskva, Zahreb, Kodaň, Madrid za
účelom implementácie podmienok Schengenského acquis.
IA č. 2031 – „Nákup dopravných prostriedkov v zahraničí“, celkové čerpanie 559 225
EUR, z toho 389 480,99 EUR zo zdroja 131B a 169 744,01 EUR zo zdroja 131C. Obmena
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a nákup automobilov bola riešená na ZÚ s orientáciou na nákup a obmenu predovšetkým
osobných motorových vozidiel vedúcich ZÚ Ankara, Ľubľana, Rím, Sofia, Tel Aviv,
Zahreb, Budapešť, Paríž, Kyjev, SM New York a GK Istanbul. Ďalej boli obmenené
úžitkové vozidlá (mikrobusy) na SZ EÚ Brusel, SM New York, ZÚ Paríž a referentské
vozidlo pre ZÚ Nairobi. Vo všetkých prípadoch nákup automobilov na ZÚ SR bol
realizovaný v súlade so súvisiacim osobitným vnútorným predpisom MZVaEZ SR.
IA č. 2025 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“, celkové čerpanie
29 784 EUR, v rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nevyhnutný nákup výpočtovej techniky
na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

IA č. 11880 – „Nákup kancelárskych strojov a zariadení“, celkové čerpanie 225 099
EUR, v rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nevyhnutný nákup elektronických
zabezpečovacích systémov a kamerového okruhu na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Kategória 720 - kapitálové transfery
Rozpočet v kategórii 720 bol schválený vo výške 1 893 136 EUR, rozpočtovými
opatreniami upravený na 4 137 075 a čerpaný vo výške 4 137 074,54, t.j. 99,99 %. Prostriedky
boli čerpané v rámci podprogramu 09701 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
MZVaEZ SR na investičnú akciu „Výstavba nového sídla NATO v Bruseli“ a v programoch
0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí a 05T – Oficiálna rozvojová pomoc na účely poskytovania
dotácií.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
01.1.3. – Zahraničná oblasť
01.1.3.1 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - ústredie
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 15 281 417 EUR, upravený na
21 148 551,88 EUR, bol čerpaný vo výške 21 207 059,39 EUR, na 100,27 %. Rozpočet
v podtriede 01.1.3.1. zahŕňa aj výdavky rozpočtovej organizácie Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ).
V zmysle § 23 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je
kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
8 392 441 EUR, upravený na 9 773 127 EUR a bol čerpaný v objeme 9 773 088,80 EUR, na
99,99 %.
Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov ústredia a mesačného platu po
štvrťrokoch v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012:
OBDOBIE

ÚSTREDIE (počet zamestnancov)

1. štvrťrok 2012

445

1 609,0

1. štvrťrok 2013

486

1 551,0
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Priemerný mesačný plat

2. štvrťrok 2012

450

1 563,0

2. štvrťrok 2013

490,5

1 572,3

3. štvrťrok 2012

448

1 572,0

3. štvrťrok 2013

484,2

1 652,00

4. štvrťrok 2012

450

1 584,0

4. štvrťrok 2013

479

1 758,3

rok 2012

450

1 584,0

rok 2013

484,9

1 633,4

Priemerný mesačný plat v roku 2013 bol vo výške 1 633,40 EUR, čo predstavuje nárast
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o čiastku 49,40 EUR.
Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 3 121 414 EUR bol upravený na
3 543 216 EUR a čerpaný vo výške 3 542 956 EUR na 99,99 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 3 634 674 EUR bol
upravený na 5 599 020,50 EUR a čerpaný vo výške 5 657 290,16 EUR na 101,04 %.
Prostriedky boli vynaložené na cestovné výdavky pri pracovných, inšpekčných cestách
a študijných pobytoch zamestnancov ústredia a ÚSŽZ v sume 998 915,80 EUR, na poplatky za
všetky druhy energií a komunikačných služieb v sume 620 381,98 EUR, na nákup kníh,
časopisov, kancelárskeho materiálu, vybavenie prevádzkových priestorov, reprezentačné
a ostatné materiály a služby vo výške 410 138,40 EUR. Na pohonné hmoty, servis a údržbu
dopravných prostriedkov boli vynaložené prostriedky v sume 37 775,15 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu budov, prevádzkových zariadení, výpočtovej techniky v sume
2 145 283,63 EUR, na nájomné skladov, dielní a parkovacích plôch bolo vynaložených
213 191,12 EUR a na ostatné tovary a služby pri zabezpečovaní seminárov, porád, sympózií na
medzinárodnej a vládnej úrovni, bankové poplatky, na dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, edičnú a propagačnú činnosť v sume 1 060 118,55 EUR.
V rámci rozpočtu kategórie 630 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24 307,39
EUR na aktivity súvisiace s činnosťou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť, prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv v SR,
výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí, národná konferencia pri príležitosti
Medzinárodného dňa ľudských práv, ocenenie osobností za významný prínos v oblasti
ľudských práv.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 132 888 EUR, bol
upravený na 2 137 992,13 EUR a čerpaný vo výške 2 137 744,96 EUR na 99,98 %. Na
zabezpečenie medzinárodných programov SK UNESCO bol poskytnutý transfer vo výške
66 388 EUR. Slovenská komisia pre UNESCO (ďalej SK UNESCO) aj v roku 2013
zabezpečovala medzivládnu expertnú spoluprácu v rámci UNESCO prostredníctvom svojich
odborných sekcií a slovenských výborov jednotlivých programov UNESCO, v spolupráci
s príslušnými rezortmi – školstva, kultúry, životného prostredia, zdravotníctva a mimovládnym
sektorom. V priebehu roka 2013 sa konali pravidelné zasadnutia predsedníctva SK UNESCO.
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Hlavnou náplňou týchto zasadnutí bolo schvaľovanie agendy SK UNESCO, rozdelenie
rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné sekcie a výbory a riešenie
praktických otázok spojených s aktivitami SK UNESCO a účasťou expertov SR na
zasadnutiach organizovaných UNESCO. Ad hoc zasadnutia Byra SK UNESCO riešili otázky,
ktoré si vyžadovali operatívne rozhodnutia.
Sekretariát SK UNESCO zabezpečoval účasť expertov – členov SK UNESCO na
jednotlivých podujatiach UNESCO po jej organizačnej a finančnej stránke. Medzi
najvýznamnejšie patrilo 191. a 192. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO (ďalej VR UNESCO),
ktorej bola SR členom v r. 2009 - 2013. SR bola zvolená za jedného z podpredsedov VR
UNESCO (2011-2013), čo si vyžiadalo aj účasť na zasadnutiach Ad hoc pracovnej skupiny pre
prípravu zasadnutí VR UNESCO.
Pre SR bolo kľúčové 37. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO, kde 15-člennú
delegáciu SR viedol minister kultúry SR M. Maďarič. Na zasadnutí bola znovuzvolená
I. Bokova za generálnu riaditeľku UNESCO na ďalšie 4 roky, konferencia schválila program
a rozpočet organizácie na r. 2014 - 2017 a Strednodobú stratégiu UNESCO na r. 2014 – 2021.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli vyčlenené finančné prostriedky na dotácie
poskytované ÚSŽZ vo výške 1 033 624,47 EUR.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 3 850 000 EUR bol upravený na 1 018 510,91 EUR a čerpaný vo výške
992 940,14 EUR na 97,48 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v ústredí je
uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.
V rámci podtriedy 01.1.3.1. sa rozpočtujú výdavky rozpočtovej organizácie MZVaEZ SR
- Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v programe 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí:
Upravený rozpočet výdavkov vo výške 1 971 785,25 EUR, bol čerpaný vo výške
1 970 995,38 EUR na 99,95 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
207 996 a čerpaný vo výške 207 960,70 EUR na 99,98 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
95 196,25 EUR bol čerpaný vo výške 95 978,68 EUR na 100,82 %.
Upravený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 427 351,87 EUR
a čerpaný vo výške 426 359,70 EUR na 99,76 %.
Upravený rozpočet v kategórii 640 - bežné transfery vo výške 1 036 741,13 EUR bol
čerpaný vo výške 1 036 599,58 EUR na 99,98 %.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 - obstaranie kapitálových
aktív bol vo výške 4 500 EUR, čerpaný bol vo výške 4 096,72 EUR na 91,03 %.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 kapitálové transfery bol vo
výške 200 000 EUR, čerpaný vo výške 200 000 EUR na 100%.
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01.1.3.2 - Zastupiteľské úrady SR v zahraničí
Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31. 12. 2012 (spolu 89):
•
63 veľvyslanectiev;
•
7 stálych misií;
•
8 generálnych konzulátov;
•
2 pobočky zastupiteľského úradu;
•
8 slovenských inštitútov;
•
1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad.
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 73 701 632 EUR, upravený na
76 689 053,36 EUR bol čerpaný vo výške 76 569 932,86 EUR na 99,84 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
38 676 309 EUR, upravený na 37 312 673 EUR a bol čerpaný v objeme 37 207 692,31 EUR na
99,71 %.
Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov a mesačného platu na ZÚ po
štvrťrokoch v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012:
OBDOBIE

ZAHRANIČNÁ SLUŽBA
(počet zamestnancov)

Priemerný
mesačný plat

1. štvrťrok 2012

635

4 989

1. štvrťrok 2013

634

4 925

2. štvrťrok 2012

653

4 885

2. štvrťrok 2013

637,5

3. štvrťrok 2012

657

3. štvrťrok 2013

642,1

4. štvrťrok 2012

659

4 795

4. štvrťrok 2013

632

4 913,7

rok 2012

659

4 795

rok 2013

636,4

4 882,1
4 814
4 807,8

4 882,2

Priemerný mesačný plat v roku 2013 bol vo výške 4 882,2 EUR, čo predstavuje nárast
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o sumu 87,20 EUR.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní - kategória 620 vo výške
7 025 259 EUR bol upravený na 9 774 311,75 EUR a čerpaný vo výške 9 765 098,35 EUR na
99,90 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet na tovary a ďalšie služby v kategórii 630 vo výške 27 985 064 EUR
bol upravený na 29 594 721,61 EUR a čerpaný vo výške 29 589 796,07 EUR na 99,98 %.
Prostriedky boli vynaložené na:
cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov zahraničnej služby, pri
vysielaní a striedaní zamestnancov na výkon zahraničnej služby a pri cestách na
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povinné lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby. Ďalej na náhrady
výdavkov spojených s pobytom manžela/ky a detí v zahraničí, liečebnými výdavkami,
preventívnymi zdravotnými prehliadkami zamestnancov zahraničnej služby, školným
a zápisným pre deti zamestnancov zahraničnej služby v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 4 650 824,57 EUR;
poplatky za všetky druhy energií, telefónne a faxové spojenie, rádiové a satelitné
spojenie, poštové služby a výdavky súvisiace so Schengenským informačným
systémom vo výške 5 518 337,71 EUR;
materiálové výdavky v sume 1 896 390,01 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych
potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na
bezpečnostné a reprezentačné služby;
výdavky na dopravné vo výške 1 526 468,37 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty,
servis, poistenie motorových vozidiel;
rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní,
a strojov a zariadení v objeme 1 137 864,18 EUR;
nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške
8 134 004,71 EUR;
ostatné tovary a služby vo výške 6 597 373,23 EUR, predovšetkým na platby súvisiace
s náhradami pre miestne sily, s úhradou všeobecných a špeciálnych dodávateľských
služieb, na úhradu poplatkov, daní a ciel, na tvorbu sociálneho fondu a na vyrovnanie
kurzových rozdielov.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 15 000 EUR,
upravený na 7 347 EUR, bol čerpaný v sume 7 346,13 EUR na 99,98 %. Prostriedky boli
vynaložené v súvislosti s odchodným a nemocenskými dávkami zamestnancov MZVaEZ SR
v zahraničí.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 550 000 EUR bol upravený na 1 554 245 EUR a bol čerpaný vo výške
1 539 024,64 EUR na 99,02 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v zahraničí je
uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.
01.1.3.3 - Iné úrady SR v zahraničí – Slovenské inštitúty
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 473 310 EUR, upravený na
1 188 352 EUR a čerpaný bol v objeme 1 177 491,93 EUR na 99,08 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
1 009 000 EUR, upravený na 692 177 EUR a bol čerpaný v objeme 680 644,83 EUR na
98,33 %.
Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov a mesačného platu na SI po
štvrťrokoch v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012:

OBDOBIE

SLOVENSKÉ INŠTITÚTY
(počet zamestnancov)

1. štvrťrok 2012

13

1. štvrťrok 2013

12,2

2. štvrťrok 2012

14

2. štvrťrok 2013

11,7
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Priemerný
mesačný plat
5 190
4 976,0
4 921
4 636,5

3. štvrťrok 2012

13

3. štvrťrok 2013

11,3

4. štvrťrok 2012

13

4. štvrťrok 2013

12,3

rok 2012

13

rok 2013

11,9

4 943
4 734,8
4 931
4 854,9
4 931
4 800,6

Priemerný mesačný plat v roku 2013 bol vo výške 4 800,6 EUR, čo predstavuje pokles
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o sumu 130,40 EUR.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
156 500 EUR bol upravený na 184 500 EUR a čerpaný vo výške 184 226,77 EUR na 99,85 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 307 810 EUR bol
upravený na 311 436 EUR a čerpaný vo výške 311 406,75 EUR na 99,99 %. Prostriedky boli
vynaložené na cestovné výdavky zamestnancov slovenských inštitútov, ako aj výkonných
umelcov reprezentujúcich Slovenskú republiku na podujatiach organizovaných v zahraničí,
reprezentačné výdavky a služby súvisiace s realizáciou prezentácie slovenského umenia
a kultúrnej dimenzie diplomacie prostredníctvom žánrovo rozmanitých podujatí.
Výraznejšiu prezentáciu slovenského umenia sa podarilo zabezpečiť aj zásluhou
vlastných prezentačných programov poskytnutých jednotlivým ZÚ (Košice – európske hlavné
mesto kultúry 2013, 20. výročie vzniku SR, a. i.) v kombinácii s pripravenými kultúrnymi
podujatiami slovenských zastupiteľských úradov (výstava umeleckých diel Andyho Warhola
v Ženeve, výstava umeleckých diel slovenských sklárskych umelcov „Crossing Points“
v Kodani, slovenskí a českí výtvarní umelci v Grécku a. i.). Slovenská kultúra bola úspešne
zastúpená aj v multilaterálnych kultúrnych aktivitách (napr.: účasť významného slovenského
sochára Štefana Papča na kultúrnom podujatí v Číne v rámci „5. európsko – čínskeho
kultúrneho dialógu“ a koncertné vystúpenie slovenského klavírneho virtuóza Ivana Schillera
v rámci programu Stredoeurópskej platformy v Tirane).
V rámci aktivít slovenských inštitútov v zahraničí boli realizované kultúrno-prezentačné
projekty rôznorodej žánrovej povahy, so zameraním na prezentáciu významných slovenských
kultúrnych projektov, diel, autorov, výročí a pod.. Medzi úspešnými projektmi slovenských
inštitútov je možné spomenúť projekt „Bohatstvo v rozmanitosti“ v spolupráci s Múzeom
európskych kultúr v Berlíne v rámci veľkého projektu Dní slovenskej kultúry v Berlíne, projekt
„Vizuálne inšpirácie a cesty hľadania – r. 1993 – 2013“ v Moskve (nad ktorým prevzal záštitu
minister kultúry SR M. Maďarič), slávnostný koncert Komorného orchestra mesta Bratislavy
v Budapešti, fotografický projekt „Last Folio“ Yuriho Dojca v Ríme, divadelné predstavenie
Štátneho divadla Košice s hrou „Kráľovná krásy z Leenane“ v divadle Le Ranelagh v Paríži,
vystúpenie Lúčnice vo Viedni. Slovenské inštitúty sa v roku 2013 zapojili do aktivít EUNIC.
Upravený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 239 EUR bol čerpaný
vo výške 238,06 EUR na 99,60 %.
V kategórii 710 kapitálových výdavkov nebol rozpočet schválený a finančné
prostriedky neboli čerpané.
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01.2. – Zahraničná hospodárska pomoc
01.2.1

Hospodárska pomoc
transformácie

rozvojovým

krajinám

a krajinám

v procese

Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie sa
realizuje prostredníctvom podriadenej rozpočtovej organizácie MZVaEZ SR – Slovenská
agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá bola zriadená k 1. januáru
2007.
Schválený rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie SAMRS
v zriaďovateľskej pôsobnosti MZVaEZ SR vo výške 5 998 544 EUR bol upravený na
6 182 669,94 EUR a čerpaný vo výške 6 174 841,92 EUR na 99,87 %. Rozpočet bežných
výdavkov bol v kategórii bežných transferov upravený o prostriedky z minulých rokov vo
výške 2 562 021,94 EUR, čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 100 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
153 070 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 163 870 EUR a čerpaný vo výške 163 746
EUR na 99,92 %.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 56 154
EUR bol upravený na 73 228 EUR a čerpaný vo výške 73 109 EUR na 99,83 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 136 800 EUR bol
upravený na 234 087 EUR a čerpaný vo výške 232 926 EUR na 99,50 %. Prostriedky boli
použité na nákup software, hardware, štatistické výkazníctvo, na monitoring a hodnotenie
projektov, semináre, školenia a cestovné.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 5 652 520 EUR bol
rozpočtovými opatreniami upravený na 5 680 336,94 EUR a čerpaný vo výške 5 674 958 EUR
na 99,90 %.
V oblasti kapitálových transferov v kategórii 720 bol upravený rozpočet 24 148 EUR
a čerpaný vo výške 24 147,54 EUR na 99,99 %.
01.2.2

Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných
organizácií

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 14 359 696 EUR, upravený na 23 016 851 EUR
bol čerpaný vo výške 22 938 212,37 EUR na 99,65 % k upravenému rozpočtu. Podrobný
zoznam s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2013 je uvedený v tabuľkovej časti
materiálu (tabuľka č. 13).
Schválený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 2 351 EUR, upravený
rozpočet ostal nezmenený a v kategórii 630 neboli čerpané žiadne prostriedky.
Schválený rozpočet účelových prostriedkov v kategórii 640-bežné transfery, určených
na poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách bol vo výške 12 464 209 EUR,
upravený na čiastku 19 101 573 EUR. Rozpočet bol čerpaný v sume 19 025 285,37 EUR na
99,60 %.
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Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 kapitálové transfery bol vo
výške 1 893 136, upravený na 3 912 927 EUR a čerpaný v objeme 3 912 927 EUR, na 100 %.
Špecifikácia použitia kapitálového transferu je uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.

01.3 – Všeobecné služby
01.3.3 Iné všeobecné služby (Správa účelových zariadení – SÚZA)
Schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu SÚZA v kategórii 640 bežné
transfery vo výške 1 814 310 EUR bol upravený na 1 970 800 EUR a skutočne čerpaný vo
výške 1 970 800 EUR na 100 %. Podrobný prehľad je uvedený v časti 1.10. tohto materiálu.
Skutočné čerpanie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

01.5 – Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.5.0 - Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
Schválený rozpočet v kategórii 640 bežné transfery vo výške 95 255 EUR bol upravený
na 122 000 EUR a skutočne čerpaný vo výške 122 000 EUR na 100 %.
Rozpočet výdavkov na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb bol
čerpaný poskytovaním dotácií v súlade so zákonom č. 545/2010 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MZVaEZ SR a „Výnosom MZVaEZ SR č. 66/2011 z 8. marca 2011 o zložení
komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a
o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií“. V rámci dotačného programu
na podporu projektov v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR, ktorý sa
v roku 2013 realizoval v dvoch separátnych výzvach, bolo zaevidovaných 81
projektov. Z celkového počtu projektov bolo schválených 36 projektov.

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované
V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 216 000 EUR,
upravený bol na čiastku 88 755 EUR a čerpaný v objeme 88 754,55 EUR na 99,99 %.
V roku 2013 zodpovedný útvar MZVaEZ SR zorganizoval rôzne druhy vzdelávania
zamestnancov, napríklad atestačné vzdelávanie, prípravu na prácu ekonomického diplomata
v zahraničí, adaptačné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie.
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1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Monitorovacia správa programovej štruktúry roku 2013 kapitoly MZVaEZ SR je v prílohe č. 2.
1.3.3.1. Program 06U - Rozvoj zahraničných vzťahov
Podprogram 06U09 – Reprezentácia SR v zahraničí
06U0901 - Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
Prvok zahŕňa výdavky spojené s činnosťou zastupiteľských úradov v zahraničí, zameraných na
presadzovanie zahraničnopolitických zámerov SR a ochranu a presadzovanie práv a záujmov
občanov SR v zahraničí prostredníctvom úradov SR v zahraničí.
06U0902 – Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí
Prvok zahŕňa výdavky spojené s činnosťou slovenských inštitútov v zahraničí, ktoré sú určené
na propagáciu a kultúrnu reprezentáciu SR v zahraničí.
06U0903 – Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
Výdavky na zabezpečenie vyplácania náhrad miestnym silám na zastupiteľských úradoch
v zahraničí.
Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík
06U0A01 – Riadenie programov
Prvok obsahuje výdavky ústredia spojené s činnosťou a prevádzkou útvarov ústredia,
s propagáciou a tlačovou činnosťou, bežný transfer príspevkovej organizácii SÚZA, výdavky
spojené so zavedením moderných IT technológií.
06U0A02 – Súdny spor Gabčíkovo/Nagymaros
Aktivity spojené s činnosťou Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v súvislosti so súdnym
sporom Gabčíkovo/Nagymaros.
06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom
Prvok zahŕňa výdavky poskytované mimovládnym organizáciám prostredníctvom dotácií na
realizáciu projektov, analýz, konferencií a pod.
06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov
Výdavky spojené so zvyšovaním odbornej a jazykovej úrovne zamestnancov.
06U0A08 – Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv
Aktivity spojené s činnosťou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť a prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv v SR

1.3.3.2.

Program 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zriadený zákonom č. 474/2005 Z. z.
o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je na základe podpísaného delimitačného
protokolu uzatvoreného v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch
žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. októbra
2012 medzi Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a
Ministerstvom financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2012 rozpočtovou organizáciou MZVaEZ SR (od 1. 10. 2012).
Čerpanie finančných prostriedkov v programe 0D3 je bližšie špecifikované v bode
1.3.2. materiálu.

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom
a účastníkom
1.3.3.3. Program 0AU - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu mimo územie SR
Podprogram 0AU01 – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu
mimo územia SR – MZVaEZ SR
V podprograme 0AU01 bol schválený rozpočet vo výške 38 000 EUR, upravený bol na 81 800
EUR a čerpaný vo výške 81 760,53 EUR na 99,95 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
25 000 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 64 700 EUR a čerpaný vo výške 64 690,55
EUR na 99,98 %.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
5 000 EUR bol upravený na 17 100 EUR a čerpaný vo výške 17 069,98 EUR na 99,82 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 8 000 EUR nebol
čerpaný a rozpočtovým opatrením boli finančné prostriedky presunuté do programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov.

1.3.3.4. Program 05T - Oficiálna rozvojová pomoc
Charakteristika programu:
Gestorom medzirezortného programu 05T - Oficiálna rozvojová pomoc je Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Do programu v roku 2013 boli zapojené
nasledovné rezorty: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad
jadrového dozoru SR. Program bol zameraný na financovanie poskytovania bilaterálnej
rozvojovej pomoci SR primárne prioritným krajinám, ktoré boli definované v Strednodobej
stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 - 2013 a v Národnom programe
oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2013 (NP ODA 2013).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T0A MZVaEZ SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 5 998 544 EUR, ktoré boli použité na financovanie záväzkov vyplývajúcich
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z kontrahovania rozvojových projektov za predchádzajúce roky, rozvojových projektov
nakontrahovaných v roku 2013, ako aj na ďalšie programy a finančnú humanitárnu pomoc.
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vypísala v roku
2013 deväť výziev na predkladanie projektov v súlade s teritoriálnymi a sektorovými
prioritami uvedenými v NP ODA 2013. Projektová komisia schválila celkovo 33 projektov pre
programové a projektové krajiny, projekty globálneho vzdelávania, projekty spolufinancované
EÚ a projekt budovania kapacít inštitúcií poskytujúcich rozvojovú pomoc v celkovej hodnote
2 962 315,45 EUR.
Projekty z NP ODA 2013 boli nakontrahované pre:
Afganistan (1 projekt) vo výške 196 415 EUR;
Keňu (6 projektov) vo výške 955 571,16 EUR;
Južný Sudán (1 projekt) vo výške 194 350,50 EUR;
Srbsko (1 projekt) vo výške 80 790 EUR;
Čiernu Horu (4 projekty) vo výške 341 619,50 EUR;
Macedónsko (1 projekt) vo výške 97 169,70 EUR;
Bielorusko (2 projekty) vo výške 92 172 EUR;
Gruzínsko (1 projekt) vo výške 85 068 EUR;
Ukrajina (2 projekty) vo výške 193 393,69 EUR;
Moldavsko (3 projekty) vo výške 276 085 EUR;
Tunisko (3 projekty) vo výške 274 340 EUR;
SR (8 projektov) vo výške 175 341,10 EUR.
V roku 2013 MZVaEZ SR administrovalo program finančných príspevkov mikrograntov pre prijímateľské krajiny z prostriedkov na ODA prostredníctvom
zastupiteľských úradov. Celkovo bolo v tomto roku poskytnutých 61 finančných príspevkov –
mikrograntov do 11 krajín a to v celkovej sume 294 109 EUR. Najviac finančných príspevkov
bolo poskytnutých subjektom zo Srbska (20) v celkovej sume 90 197 EUR, nasledovali žiadosti
z Kene (15) a Bosny a Hercegoviny (9). Subjektom z Mongolska bolo poskytnutých 5
mikrograntov. Po dva mikrogranty boli schválené pre Ukrajinu, Vietnam, Kambodžu, Čiernu
Horu a Bielorusko. Do Albánska a Indie smeroval jeden mikrogrant.
MZVaEZ SR v roku 2013 pokračovalo v realizácii samostatného programu, tzv.
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR), určeného na
odovzdávanie slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským krajinám.
Aktivity v rámci tohto programu sú realizované formou študijných návštev predstaviteľov
štátnej správy partnerských krajín na Slovensku, ako aj návštevou slovenských expertov
v týchto krajinách. V roku 2013 bolo realizovaných 31 projektov – študijných pobytov
v celkovej hodnote 125 866 EUR.
Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín je program, ktorý sa zameriava na
budovanie kapacít slovenských odborníkov, dobrovoľníkov a v kontexte post-návratových
aktivít na zvyšovanie povedomia a akceptácie rozvojovej spolupráce. V roku 2013 bolo
schválených 24 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín v celkovej
kontrahovanej sume 133 953 EUR. Dobrovoľníci boli vyslaní prostredníctvom slovenských
mimovládnych organizácií alebo univerzít a umiestnení najmä v projektoch u lokálnych
partnerov.
V oblasti humanitárnej pomoci bola z prostriedkov MZVaEZ SR na ODA v roku 2013
poskytnutá humanitárna pomoc vo výške 219 500 EUR, pričom najviac finančných
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prostriedkov (150 000 EUR) bolo vynaložených na riešenie situácie utečencov zo Sýrie.
Z rozpočtu ODA boli v roku 2013 uhradené i viaceré finančné príspevky v celkovej
výške 1 318 202,64 EUR v nasledovnom zložení:
- príspevok do Národného programu solidarity v Afganistane vo výške 1 mil. EUR;
- príspevok pre Zverenecký fond SR – UNDP vo výške 200 000 EUR;
- príspevok pre UNOPS na projekt Atlas pre Tunisko vo výške 40 000 EUR;
- príspevok do Fondu OSN pre budovanie mieru vo výške 30 500 EUR;
- príspevok na spoločný program vlády Čiernej Hory, UNDP a OBSE-MONDEM vo
výške 15 000 EUR;
- príspevok pre UNITED – fond Spoločenstva demokracií vo výške 14 702,64 EUR;
- príspevok pre UNICEF na elimináciu obrny v Afganistane vo výške 10 000 EUR;
- príspevok na program UNODC na boj proti terorizmu v Čiernej Hore vo výške 8 000
EUR.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T08 MŠVVŠ SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 1 976 366 EUR, ktoré boli použité na poskytovanie štipendií vlády SR študentom
z rozvojových krajín. MŠVVŠ SR uvádza, že v r. 2013 poskytlo na štipendiá, príspevky pre
študentov a bežné výdavky jednotlivých vysokých škôl spojených so vzdelávaním štipendistov
vlády SR 1 679 921,02 EUR v zmysle podmienok schválených vládou SR. Výdavky na
učiteľov a lektorov v zahraničí dosiahli 613 951,38 EUR. Okrem toho boli FF UK poskytnuté
finančné prostriedky vo výške 11 519,4 EUR na realizáciu projektu „Slovenčina ako cudzí
jazyk“, na ktorom sa zúčastnili aj študenti z rozvojových krajín. Administratívne výdavky
súvisiace s poskytovaním štipendií dosiahli výšku 29 070 EUR. Celkové výdavky na vládne
štipendiá pre študentov z rozvojových krajín boli čiastočne hradené aj z iných rozpočtových
programov ako 05T.
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T02 MŽP SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 306 062 EUR, ktoré boli použité na úhradu príspevkov do medzinárodných
organizácií a environmentálnych dohovorov, ktoré je možné vykazovať ako ODA. Išlo o
príspevky Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Multilaterálnemu fondu pre
implementáciu Montrealského protokolu, Rámcovému dohovoru o zmene klímy (UNFCCC),
Kjótskemu protokolu k UNFCCC, Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich organizmov (CITES) a Svetovej meteorologickej organizácii (WMO). Celková
výška príspevkov započítateľných ako ODA predstavovala sumu 235 565,70 EUR.
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T03 MV SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelených
49 500 EUR, ktoré boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s poskytnutím materiálnej
humanitárnej pomoci. Rezort vnútra prispel na oficiálnu rozvojovú pomoc aj inými aktivitami,
a to:
- účasťou policajných príslušníkov v medzinárodných policajných misiách v Afganistane,
Palestíne, Kirgizsku, na Ukrajine, v Moldavsku, Gruzínsku a Kosove v celkovej výške
746 200 EUR,
- poskytnutím pomoci pre žiadateľov o azyl v celkovej výške 726 270,10 EUR,
- poskytnutím materiálnej finančnej pomoci Bosne a Hercegovine, Afganistanu a sýrskym
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utečencom v Bulharsku v celkovej výške 117 362 EUR.
Tieto aktivity boli hradené aj z iných rozpočtových programov ako 05T.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T04 MPRV SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 37 904 EUR, ktoré boli použité na odbornú a technickú podporu krajín
SVE v oblasti potravinových databáz. Okrem uvedeného poskytol rezort pôdohospodárstva
v rámci ODA SR aj príspevky do medzinárodných organizácii v celkovej výške 418 738,40
EUR, zahŕňajúc členský príspevok do OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Európskej
a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (EPPO), Medzinárodnej asociácie pre skúšanie
osív (ISTA) a na Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym
suchom (UNCCD). Príspevky do medzinárodných organizácií boli hradené z iných
rozpočtových programov ako 05T.
Ministerstvo financií SR (MF SR)
V roku 2013 bolo na podprogram 05T09 MF SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelených
75 144 EUR, ktoré boli použité na čiastočné financovanie slovenského poradcu v rámci
Kancelárie riaditeľa EBOR (18 610,45 EUR). Okrem toho MF SR prispelo k bilaterálnej ODA
SR čiastkou 610 902 EUR podporou hraničnej misie EK EUBAM, úhradou výdavkov na
informačný systém vykazovania rozvojových tokov SR, administratívnymi výdavkami
a technickou pomocou. V rámci multilaterálnej ODA SR MF SR uhradilo príspevok do
rozpočtu EÚ alokovaný na rozvojovú spoluprácu, príspevok do Európskeho rozvojového
fondu, vklad SR na účet ručenia členského štátu v rámci EIB, príspevok na Iniciatívu na
multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI), doplnenie zdrojov Medzinárodného združenia pre
rozvoj (IDA) a výnos z predaja časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu (MMF)
poukázaný v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT). Celková multilaterálna
ODA MF SR v r. 2013 dosiahla výšku 48 330 266,50 EUR a bola hradená z iných
rozpočtových kapitol ako 05T.
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)
V roku 2013 neboli na podprogram 05T01 MH SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelené
žiadne finančné prostriedky. MH SR sa však podieľalo na multilaterálnej ODA SR formou
úhrady členského príspevku do Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) vo výške
159 266 EUR. Tento bol hradený z iného rozpočtového programu ako 05T.
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR)
V roku 2013 neboli na podprogram 05T07 ÚJD SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelené
žiadne finančné prostriedky. ÚJD SR sa však podieľal na multilaterálnej ODA SR formou
úhrady členských príspevkov do Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) a Fondu
technickej spolupráce IAEA v celkovej výške 227 293,7 EUR. Tieto boli hradené z iného
rozpočtového programu ako 05T.
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1.3.3.5. Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií (MO)
Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZVaEZ SR
Slovenská republika je členom viac ako 100 medzinárodných vládnych organizácií,
dohovorov a fondov, do ktorých uhrádza pravidelné členské príspevky alebo dobrovoľné či iné
finančné prostriedky z verejných zdrojov. Pri hodnotení jednotlivých aspektov členstva SR je
možné konštatovať vysoký politický a odborný význam všetkých medzinárodných organizácií,
ktorých je Slovensko členom. V mnohých prípadoch nemožno aplikovať čisto ekonomické
kritériá, ako sú možnosť prezentácie ekonomických výsledkov SR, návratnosť pre SR v podobe
realizovaných projektov alebo možnosti uplatnenia expertov SR a technickej pomoci, prípadne
participácia firiem a organizácií SR na agende a projektoch organizácie.
Vnútroštátni gestori medzinárodných organizácií vrátane MZVaEZ SR navrhli potvrdiť
súčasné členstvo Slovenska v medzinárodných organizáciách. Pozitívne dopady členstva
(čerpanie z informačných databáz, získavanie “know-how“ pre národne potreby krajiny,
“prenajímanie“ odbornej infraštruktúry na tvorbu a implementáciu právnych a ďalších
národných noriem) prevažujú nad výdavkami na príspevky. Navyše po vstupe do EÚ sa aj od
Slovenska očakáva a predpokladá, že ako člen medzinárodnej organizácie bude pôsobiť pri
presadzovaní hodnôt EÚ na regionálnych a globálnych medzinárodných fórach.
Podobne aj význam členstva SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách
v oblasti medzinárodného práva spočíva v neekonomickej dimenzii medzinárodných vzťahov,
ako je napr. mierové riešenie sporov (Stály arbitrážny dvor), vyšetrovanie vážnych porušení
medzinárodného humanitárneho práva (Medzinárodná vyšetrovacia komisia), trestné stíhanie
páchateľov najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva (Medzinárodný trestný súd,
medzinárodné trestné tribunály OSN ad hoc), normotvorná činnosť v oblasti medzinárodného
súkromného práva (Haagska konferencia pre medzinárodné právo súkromné, Medzinárodný
inštitút pre unifikáciu súkromného práva) a pod. Napriek tomu majú uvedené organizácie svoje
dôležité miesto v štruktúre medzinárodných vzťahov a spolupráce. Členstvo v nich odráža
postavenie SR ako krajiny hlásiacej sa k všeobecným hodnotám ochrany a dodržiavania
ľudských práv, právneho štátu a demokracie.
Členstvo SR v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) má charakter
hospodársko-strategický a potvrdzuje ukotvenie SR v ekonomickom priestore, ktorý
zabezpečuje jeho účastníkom najpriaznivejšie podmienky pre stabilný hospodársky rast a
vytvára priestor pre rozvoj obchodno-ekonomickej spolupráce a prílev investícií.
Najvýznamnejšou organizáciou s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti kultúry a ochrany
kultúrnych pamiatok je Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru
(UNESCO), ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu nielen v oblasti kultúry, ale aj v rámci
vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, informácií, komunikácie
a informatiky s cieľom prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. Zápisy do reprezentatívnych
zoznamov UNESCO už tradične vedú k rastu záujmu svetovej verejnosti o Slovensko a jeho
kultúrne a prírodné dedičstvo, čo predstavuje pozitívny ekonomický vplyv na rozvoj
cestovného ruchu v SR.
V súvislosti s aktivitami SR v oblasti rozvojovej spolupráce pokladáme za vhodné
uviesť, že podľa smerníc pre štatistické výkazníctvo Výboru OECD pre rozvojovú pomoc SR
vykazuje pravidelné finančné príspevky do niektorých medzinárodných organizácií ako
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oficiálnu rozvojovú pomoc v plnom rozsahu alebo čiastočne. Takto vykazuje napr. 12% zo
svojho príspevku do pravidelného rozpočtu OSN, alebo 74% zo svojho členského príspevku
(povinného záväzku) do OBSE.

1.3.4. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
1.
Finančné prostriedky z Európskej komisie vo výške 25 015,78 EUR s DPH boli
v zmysle zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi MZVaEZ SR
a TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. určené na realizáciu projektu „Viac Európy na školách“.
Faktúra za 1. fázu projektu vo výške 15 959,78 EUR bola uhradená 16. 8. 2013. Faktúra za
2. fázu projektu vo výške 9 056 EUR bola uhradená 12. 11. 2013.
2.
Finančné prostriedky z Európskej komisie vo výške 34 184,40 EUR s DPH boli
v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb pri organizácii a zabezpečení projektu a jej dodatku,
uzatvorených medzi MZVaEZ SR a CREATIVE PRO, s. r. o. určené na realizáciu projektu
„Európa občanom“. Faktúra bola uhradená dňa 30. 5. 2013.
Finančné prostriedky EÚ uvedené v bodoch 1. a 2. tejto časti boli čerpané nad rámec
výdavkov štátneho rozpočtu, išlo o výdavky nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu.
V zmysle § 23 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je kapitola
oprávnená prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie.

1.4.

Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly z hľadiska rozpočtovaných
a skutočne dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľke č. 4 a v časti
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.

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

Schválený rozpočet
2
5 800 000,00

Upravený rozpočet
3
5 800 000,00

0,00
117 340 164

0,00
133 179 789,09

132 980 082,28

0,00
-111 540 164
0,00

0,00
-127 379 789,09
0,00

59 199,38
-127 050 033,20
0,80

32

Skutočnosť
4
5 930 049,08
59 200,18

1.5

Finančné operácie

Prehľad pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch:

Kód / Číslo bank.
účtu
8180 / 7000073631
8180 / 7000073615
8180 / 7000073607
8180 / 7000073623
8180 / 7000436500

Názov
bankového účtu
Bežný účet preddavkový
neúročený
Účet sociálneho fondu
neúročený
Osobitný účet na
dofinancovanie programov
Bežný účet depozitný
neúročený
Bežný účet – prostriedky
ES úročený

Skutočný stav
k 31.12.2013

SPOLU

Kód/Číslo bank. účtu Názov
bankového účtu
8180 / 7000254424
Devízový mimorozpočtový
účet EUR

Rozdiel
Sk-Úč

4 225 749,89
EUR
57 326,54 EUR

4 225 749,89 EUR

0,00 EUR

57 326,54 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

5 591 219,07
EUR
9 347,37 EUR

5 591 219,07 EUR

0,00 EUR

9 347,37 UR

0,00 EUR

9 883 642,87
EUR

9 883 642,87 EUR

0,00 EUR

Skutočný stav
k 31.12.2013

SPOLU

Účtovný stav
k 31.12.2013

Účtovný stav
k 31.12.2013

Rozdiel
Sk-Úč

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 5 435 296,10 EUR, ktoré boli
prevedené z výdavkového rozpočtového účtu na výplatu miezd za obdobie 12/2013 v januári
2014. Odvod do štátneho rozpočtu z nevyčerpaných miezd bol zrealizovaný v roku 2014. Na
účte sa tiež evidujú prijaté a vrátené prostriedky finančných zábezpek.
Na účte sociálneho fondu sa účtuje tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie, poskytnuté
návratné finančné výpomoci, ako aj ich splátky.
Na preddavkovom účte sú zúčtované poskytnuté dotácie zastupiteľským úradom
v zahraničí, z ktorých je financovaná ich činnosť.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spravuje vo svojej
kapitole okrem účtov štátnych rozpočtových príjmov a štátnych rozpočtových výdavkov
aj nasledujúce bankové účty, na ktorých sa evidujú pohyby v oblasti finančných príjmov
a výdavkov:
1. depozitný účet a preddavkový účet;
2. účet sociálneho fondu a účet prostriedkov ES;
3. devízový mimorozpočtový účet (konečný prijímateľ KP) ;
4. devízový mimorozpočtový účet (platobná jednotka PJ) ;
5. účty Správy účelových zariadení (príspevková organizácia MZVaEZ SR) ;
6. účty Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (rozpočtová
organizácia MZVaEZ SR) ;
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7. účty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (rozpočtová organizácia MZVaEZ
SR).
1.5.1 Príjmové finančné operácie
V kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je v kapitole MZVaEZ SR v roku
2013 zúčtovaný objem finančných prostriedkov v celkovej výške 9 776 tis. EUR. Táto čiastka
je uvedená na položke 453 a predstavuje zúčtovanie ostatných finančných operácií na
preddavkovom účte, depozitnom účte a účte sociálneho fondu organizácií kapitoly. V kategórii
500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie nebola v priebehu roka 2013 v kapitole MZVaEZ SR
zachytená žiadna finančná operácia.

1.5.2

Výdavkové finančné operácie

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami a finančným pasívami nebola v kapitole MZVaEZ SR v rozpočtovom
roku 2013 zaúčtovaná žiadna výdavková finančná operácia.

1.6.
•

•

Zhodnotenie zamestnanosti

V rámci záväzných ukazovateľov boli stanovené aj záväzné počty zamestnancov:
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/2012
1 182 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu
1 170 osôb
Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/2012
z toho: aparát ústredného orgánu

1 212 osôb
1 182 osôb

(v súlade s rozpočtovými opatreniami)

•

Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií
(v priemernom prepočítanom počte)

1 155,9 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu

1 129,7 osôb

Prepočítané počty zamestnancov po štvrťrokoch v roku 2013 v porovnaní
s rokom 2012

ŠTVRŤROK

ÚSTREDIE

ZASTUPITEĽSKÉ
ÚRADY

SLOVENSKÉ
INŠTITÚTY

SPOLU

1. štvrťrok 2012
1. štvrťrok 2013
2. štvrťrok 2012
2. štvrťrok 2013
3. štvrťrok 2012
3. štvrťrok 2013
4. štvrťrok 2012
4. štvrťrok 2013
rok 2012
rok 2013

445,0
486,0
450,0
490,5
448,0
484,2
450,0
479,0
450,0
484,9

635,0
634,2
653,0
637,5
657,0
642,1
659,0
632,0
659,0
636,4

13,0
12,2
14,0
11,7
13,0
11,3
13,0
12,3
13,0
11,9

1 093,0
1 132,4
1 117,0
1139,7
1 118,0
1 137,6
1 122,0
1 123,3
1 122,0
1 133,2
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1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol
1.7.1 Výsledky vonkajších kontrol vykonaných v roku 2013
Externé kontroly
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) voči MZVaEZ SR podľa
ustanovení zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ a na základe poverenia č. 317/01: cieľom
kontroly bola analýza hospodárenia, správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly v štátnom
rozpočte za r. 2012, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení
s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu a príprave a realizácii verejného
obstarávania služieb leteckej prepravy, kde MZVaEZ SR vystupovalo ako Centrálny
obstarávací orgán. Kontrolná skupina NKU vytkla predovšetkým:
- Nesprávne zadefinované hodnotiace kritérium, ktorým bol súčet jednotkových cien
požadovaného predmetu zákazky (leteniek). Hodnotiace kritérium nebolo doplnené
o metodický postup vyčíslenia súčtu jednotkových cien, čím by sa súčet stal
vyhodnotiteľným z hľadiska stanovenia
predpokladanej hodnoty zákazky
a z hľadiska jeho použitia v Rámcovej dohode č. 03/2011.
-

Postupom času došlo k nedostupnosti predloženia ponuky poskytovateľmi (cestovné
agentúry) a nevykonateľnosti niektorých ustanovení rámcovej dohody.

-

Vecný nesúlad medzi nesprávne zadefinovaným hodnotiacim kritériom
a predpokladanou hodnotou zákazky v súťažných podmienkach mal za následok
porušenie zásady transparentnosti a hospodárnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

-

Kontrolná skupina navrhla zvážiť použitie postupov verejného obstarávania na
zabezpečenie priamej komunikácie s leteckými prepravcami, resp. systémami
umožňujúcimi priamy nákup leteniek a súvisiacich poplatkov a príplatkov
a vyhodnotením stanoveného počtu ponúk alebo možnosťou objednať letenky
priamo cez internet v prípade, ak by bolo dosiahnutá cena nižšia za destináciu ako
cena ponúknutá sprostredkovateľom (niektorá z cestovných agentúr). Tým by sa
vyriešila otázka nehospodárnosti a zároveň súčasná vykonateľnosť rámcovej
dohody.

Verejné obstarávanie dodávky tovarov a služieb podľa Rámcovej dohody č. 71/2010
(informačné technológie a softvér). Kontrolná skupina NKU vytkla predovšetkým:
- Nedostupnosť kompletnej dokumentácie na MZVaEZ SR.
-

Uzatvorenie zmluvy nad rámec verejného obstarávania.

-

Uhrádzanie faktúr skôr ako bol dátum ich splatnosti.

-

Neoznačovanie dodacích listov dátumom prevzatia tovaru.

-

Neuplatňovanie finančných zmluvných sankcií voči dodávateľom.

Ekonomická evidencia a výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly:
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-

Z pohľadávok k 31. 12. 2012 v celkovej výške 2 960 979,71 EUR boli po lehote
splatnosti pohľadávky vo výške 2 430 817,86 EUR. Väčšina pohľadávok vznikla
v r. 1993 – 1998 z činnosti tzv. delegátskej siete, sú evidované voči už
neexistujúcim firmám a teda nevymožiteľné.

-

V rámci predbežnej finančnej kontroly vykonávanej MZVaEZ SR neboli zistené
rozdiely vo fakturácií oproti zmluve a neboli dodržané právne predpisy o obehu
účtovných dokladov a o finančnej kontrole.

Zhodnotenie opatrení: Opatrenia smerujú k náprave zistených nedostatkov, ale neboli
zohľadnené nasledovné nedostatky vytknuté kontrolnou skupinou NKU:
1. Neúplné uplatňovanie metodického pokynu č. MF/5238/2004-42 na usmernenie
programového rozpočtovania.
2. Potreba prijať účinné opatrenia na odpísanie pohľadávok vzniknutých v r. 1993 – 1998
z činnosti tzv. delegátskej siete, ktoré sú evidované voči už neexistujúcim firmám
a preto nevymožiteľné.
3. Potreba skvalitniť evidenciu obehu dokladov a účtovníctvo v záujme analytického
evidovania výdavkov.
4. Nedôsledná príprava zmlúv s víťazmi súťaže o obstarávaní tovarov a služieb.
5. Neuplatňovanie finančných zmluvných sankcií voči dodávateľom.
Kontrola NKU voči Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „USŽZ“) podľa
ustanovení zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ a na základe poverenia č. 537/01: hospodárenie
s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom na základe doručených informácií,
poznatkov a odporúčaní. USŽZ je podľa zákona č. 287/2012 Z. z., ktorým bol novelizovaný
zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí o zmene a doplnení niektorých
zákonov napojený na rozpočet MZVaEZ SR.
Kontrolná skupina vytkla predovšetkým:
- Znenie štatútu ÚSŽZ, ktoré nezodpovedná platným všeobecne záväzným právnym
predpisom.
-

Nelegálne postúpenie záväzkov Úradom vlády Slovenskej republiky na MZVaEZ
SR vo veci správy priestorov sídla USŽZ.

-

Neuskutočnenie verejného obstarávania formou nadlimitnej zákazky na priestory
využívané ÚSŽZ.

-

Opätovné uzavretie zmluvy na už obstaranú strážnu službu a obsadenie vrátnice.

-

Viacnásobné porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j)
zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

-

Nesprávne zatrieďovanie finančných položiek v rozpočtovej klasifikácii v zmysle
opatrenia MF/010175/2004-42 z 08.12.2004.
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-

Neuplatňovanie zodpovednosti voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie
finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách.

-

Neoverenie stavu majetku v účtovníctve voči skutočnosti ku dňu riadnej účtovnej
závierky za roky 2011 a 2012.

-

Nedodržiavanie vnútorných predpisov upravujúcich tvorbu a funkčnosť vnútorného
kontrolného systému.

Zhodnotenie opatrení: Prijaté opatrenia smerujú k zosúladeniu procesov, činností a riadiacich
aktov na USŽZ s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi
a presťahovaniu ÚSŽZ do priestorov MZVaEZ SR.
Interné kontroly
Následné finančné kontroly (ďalej len „NFK“) podľa ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) - NFK na základe
poverenia č. 10/2012: finančná a hospodárska agenda na ZÚ v Addis Abebe
Kontrolná skupina vytkla predovšetkým porušenie:
- Ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole tým, že predbežnou kontrolou
nebola v kontrolovanom období overená každá pripravovaná finančná operácia.
-

Ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole tým, že predbežnú finančnú
kontrolu nevykonal vedúci zamestnanec (vedúci ZÚ) poverený vedúcim orgánu
verejnej správy (minister) a tiež nevykonali
predbežnú finančnú kontrolu
zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo
iné odborné činnosti, podľa charakteru finančnej operácie.

-

Ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole tým, že zamestnanci poverení
výkonom predbežnej finančnej kontroly nepotvrdili jej vykonanie svojim podpisom
na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou, uvedením dátumu jej
vykonania a vyjadrením či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade
s rozpočtom ministerstva, prípadne právnymi predpismi.

-

Ustanovení smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole platnej
v kontrolovanom období, tým, že zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné
obstarávanie, správu majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej
operácie nevykonali predbežnú finančnú kontrolu.

Zhodnotenie opatrení: Prijaté opatrenia smerujú k dodržiavaniu predpisov
evidencie o finančných operáciách a ekonomických informácií o hospodárení.

a spresneniu

NFK na základe poverenia č. 11/2012: finančná a hospodárska agenda na SM pri RE
v Štrasburgu
Kontrolná skupina vytkla predovšetkým porušenie:
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-

Ustanovenia § 9 zákona o finančnej kontrole tým, že predbežnou kontrolou nebol
v kontrolovanom období overený súlad pripravovanej finančnej operácie so
schváleným rozpočtom ministerstva, uzatvorenými zmluvami alebo vnútornými
predpismi o hospodárení s verejnými prostriedkami.

-

Ustanovenia § 4 ods. 8 a 13 a § 8 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je
účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom
jazyku a účtovný doklad v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku
zrozumiteľnosti.

-

Ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že
spôsobom a rozsahom využívania pevnej telefónnej linky v prenajatom byte po
ukončení pracovného pomeru s manželom dočasne vyslanej zamestnankyne od 01.
01. 2012 došlo k nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu
verejných prostriedkov.

-

Ustanovení smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole v kontrolovanom
období, tým, že zamestnanci zodpovední za rozpočet verejné obstarávanie, správu
majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie nevykonali
predbežné a priebežnú finančnú kontrolu.

-

Smernice o manipulácií s finančnými prostriedkami v hotovosti.

-

Smernice o zabezpečení autoprevádzky.

-

Rozhodnutia VEDU MZVaEZ SR, ktorým sa upravuje uzatváranie dohôd o hmotnej
zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách so zamestnancom.

-

Smernicu, ktorou sa určuje postup pri stanovení a platení poplatkov za služby
spojené s užívaním bytu.

Zhodnotenie opatrení: Prijaté opatrenia smerujú k dodržiavaniu predpisov, účtovaniu na
základe správnych účtovných dokladov, dodržiavaniu bezpečnostných a ekonomických
ustanovení
predpisov o
autoprevádzke, hospodárnosti pri súkromnom využívaní
telekomunikácií, úhrade vedľajších bytových nákladov užívateľmi, správe majetku, spresneniu
evidencie o finančných operáciách a ekonomických informácií o hospodárení.
NFK na základe poverenia č. 2/2013: využívanie nehnuteľného majetku a hospodárenia
s ním na sekcii ekonomiky a všeobecnej správy a vybraných ZÚ (SM Štrasburg, ZU
Washington, ZU Káhira, ZU Dillí, GK Mníchov, SZ EU Brusel, GK Užhorod, ZU
Londýn, ZU Soul).
Kontrolná skupina vytkla predovšetkým porušenie:
- Smernice č. 69/2009 pre plánovanie a zabezpečenie opráv a údržby nehnuteľností
tým, že neboli vypracované a na ústredie, odbor INSL v stanovenom termíne
zaslané protokoly o vykonaní ročnej technickej prehliadky.
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-

Smernice o hospodárení s bytmi a iným nehnuteľným majetkom v zahraničí
v užívaní ZÚ tým, že výnimku zo stanoveného finančného limitu neudelil VEDU
ale GR SEVS.

Zhodnotenie opatrení: Prijaté opatrenia smerujú k dodržiavaniu predpisov o technickej správe
nehnuteľností a zariadení ako aj k potrebnej úprave vnútorných predpisov.
NFK na základe poverenia č. 3/2013: finančná a hospodárska agenda na ZÚ Hanoj
a vecne príslušných odboroch MZVaEZ SR
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
- Ustanovenia čl. 22 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch tým, že
boli zaregistrované ako „diplomatické“ osobné motorové vozidlá, ktoré neboli
v zmysle právnych prepisov majetkom Slovenskej republiky v správe MZVaEZ
SR/ZU.
-

Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zahraničnej službe“)
tým, že boli zneužité výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je SR
viazaná.

-

§ 19 ods. 1 písm. e) zákona o zahraničnej službe tým, že nákupom motorového
vozidla s využitím diplomatických zliav, ktoré nebolo určené pre členov
diplomatického zboru, neboli dodržané povinnosti a obmedzenia, ktoré osobám
pôsobiacim v diplomatickej misii ukladajú medzinárodné zmluvy, ktorými je SR
viazaná.

-

Spoločného Inštrukčného pokynu MZVaEZ SR a Ministerstva hospodárstva SR
k delimitácií majetku obchodno-ekonomických oddelení tým, že predmetom
delimitácie neboli všetky určené položky.

Zhodnotenie opatrení: Opatrenia smerujú k informovaniu úradov Vietnamskej socialistickej
republiky o aktuálnom stave diplomatického zastúpenia po zrušení obchodno-ekonomického
oddelenia, prítomných diplomatoch a o aktuálnych nárokoch na diplomatické imunity. Do 03.
02. 2014 neboli vrátené diplomatické poznávacie značky motorových vozidiel evidovaných na
ZU, na čo bol ZU ako kontrolovaný subjekt upozornený.
NFK na základe poverenia č. 10/2013: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných predpisov na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
- Ustanovenia § 74 ods. 1 písm. g) a h) zákona o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov tým, že cena uvedená v zmluve nebola uvedená a vyčíslená
s uplatnenou sadzbou dane.
-

Ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. tým, že súčasťou ceny
nebola aj uplatnená výška DPH.

-

Ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“)
došlo k porušeniu finančnej disciplíny tým, že vynakladanie verejných prostriedkov
verejnej správy bol nehospodárne, neefektívne a neúčinné.
-

Ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 8a ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy tým, že o poskytnutej dotácií
nebola predložená kompletná dokumentácia vrátane žiadosti.

-

Ustanovenie § 226 ods. 1 zákonníka práce tým, že zamestnávateľ uzatvoril
s fyzickou osobou „Dohodu o vykonaní práce“ na určitý rozsah práce na 350 hodín
v kalendárnom roku a po ich odpracovaní uzatvoril v tom istom kalendárnom roku
„Dohodu o pracovnej činnosti“ na rovnakú pracovnú činnosť, čím presiahol
zákonom určenú hranicu 350 hodín.

-

Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole tým, že zamestnanec
vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu neuviedol nesúlad pripravovanej
finančnej operácií s pravidlami hospodárenia.

-

Ustanovenie § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve tým, že nebol preukázaný stav
hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi
fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od
skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia. Fyzická inventúra
hmotného majetku nebola vykonaná v priebehu posledných troch mesiacov
účtovného obdobia, ktoré skončilo 31. 12. 2012.

-

Smernice o zabezpečení autoprevádzky tým, že príslušní zamestnanci nemali
správne uzatvorenú Zmluvu o používaní konkrétneho služobného motorového
vozidla.

-

Smernice o poskytovaní dotácií tým, že ÚSŽZ
ako poskytovateľ dotácie
neskontroloval, či bola dotácia použitá na určený účel a či predložené dokumenty
pripojené k vyúčtovaniu obsahujú všetky náležitosti podľa dotačnej zmluvy,
dotačnej smernice a metodického pokynu.

-

Metodického pokynu o poskytovaní dotácií tým, že prijímateľ nevyúčtoval
poskytnutú dotáciu v termíne a spôsobom ustanoveným v dotačnej smernici,
dotačnej zmluve a v uvedenom metodickom pokyne.

Zhodnotenie opatrení: Opatrenia smerujú k úprave zmluvných vzťahov, presného uplatňovania
všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, presnej evidencii
dokumentov, dôslednú úpravu pracovno-právnych vzťahov, správnemu výkonu predbežnej
finančnej kontroly a presnej inventarizácii majetku a záväzkov.
NFK na základe poverenia č. 12/2013: priebežné financovanie ZÚ a dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
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-

Ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve tým, že účtovná jednotka neviedla
meno, priezvisko a podpis preberajúcej osoby, pričom je povinná viesť účtovníctvo
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľné a spôsobom zaručujúcim trvalosť
účtovných záznamov.

-

Ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole tým, že predbežnú finančnú
kontrolu nevykonali vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za rozpočet,
ale len zamestnanec zodpovedný za rozpočet,

-

Ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole tým, že vyjadrenie
zamestnancov vykonávajúcich predbežnú finančnú kontrolu bolo nesprávne
z dôvodu, že neuviedli súlad alebo nesúlad pripravovanej finančnej operácie
s pravidlami hospodárenia.

-

Smernice, ktorou sa ustanovuje postup pri financovaní ZU tým, že niektoré
preddavky neboli zasielané na ZU prostredníctvom oprávnených peňažných
ústavov z iného ako rozpočtového účtu ministerstva, ktorý je zriadený v súlade
s uznesením vlády č. 219/1993 výhradne na určený účel.

Zhodnotenie opatrení:
Prijaté opatrenia smerovali k úprave vnútorných predpisov
a preškoleniu zamestnancov vykonávajúcich predbežnú finančnú kontrolu.
NFK na základe poverenia č. 18/2013: posudzovanie žiadostí o dotáciu, poskytnutia
a vyúčtovania dotácií zo štátneho rozpočtu na odbore ANAP
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
- Smernice o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne, ktorým sa upravuje
prijímanie, triedenie, evidovanie, tvorba, ukladanie a ochrana registratúrnych
záznamov tým, že spracovateľ (odbor ANAP) nezapisoval periodické alebo
hromadné záznamy rovnakej povahy k určitej záležitosti do evidencie k príslušnému
spisu (Zberný hárok) a neevidoval ich po celý rok pod jedným číslom spisu.
Zhodnotenie opatrení: Odbor ANAP využije pri evidencii záznamov odporúčania odborného
útvaru ministerstva (odbor OBAR), ktorý zabezpečuje evidenciu, uloženie, využívanie a
ochranu registratúrnych záznamov.
Kontroly vykonané v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov
Kontrola na základe poverenia č. 5/2013: využívanie telekomunikačných služieb na
vybraných útvaroch MZVaEZ SR a vybraných ZU SR.
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
- Zákona pri vydaní pokynu VEDU č. 2/2012 Zb. MZVaEZ, ktorý bol vydaný
v rozpore s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejných správy tým,
že zrušil povinnosť úhrady od držiteľov služobných mobilných telefónov za
súkromné hovory a platené služby.
-

Finančnej disciplíny tým, že cez služobný mobilný telefón boli vo viacerých
prípadoch uhrádzané služby nezistené predbežnou finančnou kontrolou vykonanou
v pôsobnosti sekcie SBPI a finančné prostriedky, pridelené zo štátneho rozpočtu na
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úhradu telekomunikačných služieb
s ustanoveniami právnych predpisov.
-

boli

použité

a zúčtované

v rozpore

Finančnej disciplíny tým, že ZÚ Bern z rozpočtových prostriedkov úradu nakupoval
kredit do súkromného mobilného telefónu vodiča bez súhlasu sekcie SBPI, pričom
súkromné hovory neboli vyznačené a uhradené.

Zhodnotenie opatrení: Opatrenie smerovali k sledovaniu úhrady za súkromné využitie
služobných mobilných telefónov, zablokovanie iných ako hlasových služieb u operátora,
úprave vnútorných predpisov, preúčtovanie platieb na správne podpoložky rozpočtovej
skladby.
Kontrola na základe poverenia č. 14/2013: rozpis a čerpanie prostriedkov rozpočtu a ich
zúčtovania.
Kontrolná skupina zistila predovšetkým porušenie:
- Ustanovení Smernice č. 100/2012 Zb. MZVaEZ o právach a povinnostiach
disponentov a vecných gestorov výdavkov, ktorá určuje celkový postup
rozpočtového procesu.
-

Nedostatky v evidencii účtovných dokladov, kde bola zistená dokumentácia
o výmene okien na ZU Ottawa bez podpisu dodávateľa. Bolo tým porušené
ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve podľa ktorého je účtovná jednotka
povinná viesť účtovníctvo správne, zrozumiteľne, preukázateľne a spôsobom
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Zhodnotenie opatrení: Opatrenia smerujú k úprave vnútorného predpisu a dôslednej príprave
účtovnej dokumentácie.
Kontrola na základe poverenia č. 17/2013: dodržiavanie právnych predpisov o verejnom
obstarávaní.
Kontrolná skupina vytkla:
- Nejasné zadanie technických požiadaviek, čím mohol byť uchádzač uvedený do
omylu týkajúceho sa ocenenia množstva požadovanej látky.
Zhodnotenie opatrení: Verejné obstarávanie bolo zrušené a preto zistené pochybenie nemalo
vplyv na jeho výsledok.
V zmysle schváleného plánu vnútorného auditu na rok 2013 boli na MZVaEZ SR
vykonané 3 vnútorné audity týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu. Celkový počet zistených nedostatkov bol 8, z toho 3 nedostatky vnútorného
kontrolného systému, 2 porušenia povinností podľa osobitných predpisov a 3 nedostatkov,
ktoré by mohli mať závažné dôsledky na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu. Na
základe zistených nedostatkov bolo navrhnutých a akceptovaných 14 odporúčaní vnútorného
audítora. Na príslušné odporúčania prijali auditované subjekty opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.
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1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
Stav majetku MZVaEZ SR k 31. 12. 2013:
K uvedenému dátumu eviduje MZVaEZ SR neobežný majetok v celkovej výške
248 342 tis. EUR, čo predstavuje pokles v porovnaní s minulým rokom o 13 128 tis. EUR. Do
tohto rozdielu sa premietlo zníženie stavu dlhodobého nehmotného majetku o 1 434 tis. EUR
ako aj zníženie stavu dlhodobého hmotného majetku o 11 694 tis. EUR, prevažne však
z dôvodu opotrebovania, ktoré sa odzrkadľuje v oprávkach dlhodobého majetku. Stav
dlhodobého finančného majetku sa v porovnaní s rokom 2012 nezmenil.
Stav obežného majetku, ktorý mal na MZVaEZ SR k 31. 12. 2013 hodnotu 16 618 tis.
EUR, zaznamenal v porovnaní s minulým obdobím pokles o 2 706 tis. EUR. Tento rozdiel
vznikol najmä v dôsledku zníženia položiek zásob (o 305 tis. EUR) ako aj mierneho zníženia
krátkodobých pohľadávok (o 15 tis. EUR). Rovnako došlo aj k poklesu hodnoty prostriedkov
evidovaných na finančných účtoch MZVaEZ SR. Na znížení obežného majetku sa podieľa aj
vytvorená opravná položka k jednotlivým pohľadávkam po splatnosti.
Celková výška záväzkov sa v porovnaní s rokom 2012 znížila o 9 299 tis. EUR na
čiastku 217 324 tis. EUR. Najvýraznejšiu zmenu predstavuje zníženie záväzkov zo zúčtovania
medzi subjektmi verejnej správy a to o 13 909 tis. EUR. Zároveň sa o 2 847 tis. EUR znížili
krátkodobé záväzky a o 11 tis. EUR dlhodobé záväzky (t. j záväzky zo sociálneho fondu).
Rezervy zaznamenali nárast o 7 468 tis. EUR na hodnotu 10 952 tis. EUR v dôsledku účtovania
ostatných rezerv.

1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
MZVaEZ SR vlastní 100% akcií emitovaných tuzemskou spoločnosťou Správou služieb
diplomatickému zboru, a. s. (SSDZ, a. s.). Vzhľadom na fakt, že akcie SSDZ, a. s. sú
neobchodovateľné, v priebehu roka 2013 nedošlo k zmene výšky majetkovej účasti.
Názov
Forma
organizácie,
majetkovej
v ktorej je
účasti
majetkový podiel
Správa
služieb 100 %
diplomatickému
akcionár
zboru, a. s.
vklad do SSDZ, a.
s.
Spolu:

Stav k 1. 1.
2013
(v tis. EUR)

Stav k 31. 12.
2013
(v tis. EUR)

50 364

50 364

0

Podiel na zákl.
imaní k 31. 12.
2013
(v %)
100 %

1 723

1 723

0

100 %

52 087

52 087

0

100 %
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Zmena
v roku 2013
(v tis. EUR)

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
I. Charakteristika činnosti príspevkovej organizácie
Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) je štátna príspevková organizácia,
ktorá vznikla Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR, č. 48/93 zo dňa 30. 8. 1993 a bola
zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 1. 9. 1993. SÚZA je právnickou osobou - IČO
30806101, od 1. 3. 2005 je platcom DPH s IČ pre DPH: SK 2020799341 a má právnu
subjektivitu vystupovať vo všetkých veciach sama za seba prostredníctvom svojho štatutárneho
zástupcu.
Hlavným predmetom činnosti SÚZA, ktorý bol východiskom pre rozdelenie príspevku
zo štátneho rozpočtu, je v súlade so Zriaďovacou listinou a Štatútom zabezpečovať pre
zriaďovateľa nasledujúce služby:
1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVaEZ SR:
a) vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, obsluha technických a technologických
zariadení;
b) údržbárske a pomocné práce;
c) čistenie a upratovanie objektov a priľahlých priestorov;
d) informátorská a strážna služba.
2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVaEZ SR:
a) spojovateľské;
b) reprografické;
c) centrálnej podateľne,
d) zahraničnej podateľne a balenia zahraničných zásielok;
e) materiálno-technického zásobovania;
f) pomoci a služieb občanom;
g) tlmočnícke a prekladateľské.
3. Závodné stravovanie zamestnancov MZVaEZ SR, prevádzka bufetu a baru.
4. Služby súvisiace so zabezpečením akcií a cateringové služby.
5. Dopravné služby.
6. Správa ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží a priestorov na poskytovanie
doplnkových služieb v objekte MZVaEZ SR v Moskve na 2-Brestskej ul. č. 27.
7. Ubytovacie služby a ďalšie služby v objekte na Drotárskej ceste 46.
II.

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie
1. Príjmy

SÚZA okrem príspevku zo štátneho rozpočtu dohodnutom v kontrakte má aj príjmy
z tržieb za poskytované služby. Prevažnú časť vlastných príjmov dosiahla SÚZA z ubytovacích
a stravovacích služieb SD Moskva. Na celkových vlastných výnosoch sa SD Moskva podieľala
63,48 %. Ďalšie vlastné príjmy boli získané z ubytovacích, reštauračných a kongresových
služieb na Drotárskej ceste. Rovnako v priestoroch MZVaEZ SR na Hlbokej a Pražskej, SÚZA
zabezpečila viacero spoločenských, politických a konferenčných podujatí, aj so zahraničnou
účasťou.
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Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2013 je v nasledujúcej tabuľke:
Upravený
Plnenie
Položka / podpoložka
rozpočet
rozpočtu
% čerpania
212002
Z prenajatých
pozemkov
0
0
212003
Z prenajatých budov...
51 100,00
42 400,52
82,98%
212004
Z prenajatých strojov,
4 800,00
2 047,00
42,65%
221001
Súdne poplatky
0
78,87
221004
Ostatné
0
270
222003
Za porušenie predpisov
0
253,92
223001
Za predaj služieb
1 258 700,00
1 516 563,42
120,49%
223003
Stravné
611 100,00
623 148,03
101,97%
292017
Vratky
15 000,00
0
0,00%
292027
Iné
30 000,00
9 281,51
30,94%
1 970 700,00
2 194 043,27
111,33%
Vlastné príjmy spolu
312001 Transfer zo štátneho
1 970 800,00
1 970 800,00
100,00%
rozpočtu
3 941 500,00
4 164 843,27
105,67%
Spolu
Najvyšší podiel na vlastných príjmoch SÚZA (69,12 %) majú tržby dosiahnuté z predaja
výrobkov, tovarov a služieb, ďalej za stravovacie služby (28,40 %). Podiel ostatných príjmov
spolu – za poskytovanie kongresových, stravovacích a ubytovacích priestorov, techniky a iné je
2,48 %.
2. Výdavky
V Kontrakte podpísanom dňa 21. decembra 2012 bol SÚZA poskytnutý príspevok zo
štátneho rozpočtu na rok 2013 vo výške 1 917 500 EUR.
V priebehu roka 2013 boli uzavreté 2 dodatky:
Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 6. 9. 2013 na základe schváleného spisu č. 10.297/2013/SÚZA,
ktorým sa objem rozpočtových prostriedkov zvýšil o 33 300 EUR na celkovú výšku 1 950 800
EUR.
V dodatku číslo 1 boli zohľadnené nasledovné skutočnosti :
1. Viazanie finančných prostriedkov vo výške 5 106 EUR oznámené SÚZA listom č.
711.054/2013-FINO vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 115/2013.
2. Súhlas FINO č. 711.761/2013-FINO na zvýšenie príspevku o 2 710 EUR na zabezpečenie
galavečere pri príležitosti konferencie GLOBSEC 2013, ktorej spoluorganizátorom bolo
MZVaEZ SR.
3. Finančná kvantifikácia vypracovaná na základe rozhodnutia VEDU a schválená účastníkmi
hodnotenia kontraktu za I. polrok 2013 na:
a) 11 systemizovaných miest, ktoré bolo potrebné vytvoriť od 1. 9. 2013 na zabezpečenie
upratovacích služieb v budove MZVaEZ SR vlastnými silami SÚZA,
b) zriadenie 1 miesta vo funkcii kuchár - čašník v termíne od 1. 9. 2013.
4. Úspora na výdavky za upratovacie služby, ktoré sa nebudú
platiť zmluvnému
dodávateľovi.
5. Zvýšené požiadavky na dodávateľské prepravné služby z dôvodu zabezpečovania prepravy
zahraničných návštev a delegácií.
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6. Požiadavka MZVaEZ SR na vytvorenie 2 systemizovaných miest, z toho 1 miesto na
funkciu sekretárka a 1 miesto na funkciu archivárka od 1. 9. 2013.
Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 19. 11. 2013 na základe spisu číslo 10.414/2013- SÚZA a
týmto bol zvýšený objem finančných prostriedkov o 20 000 EUR na celkovú výšku 1 970 800
EUR. V dodatku číslo 2 boli zohľadnené nasledovné skutočnosti :
1. Zvýšenie ceny práce z dôvodu 20-teho výročia založenia SÚZA - 13 485 EUR.
2. Požiadavka MZVaEZ SR na zvýšenie ceny práce z dôvodu nových pracovných miest
a osobného ohodnotenia zamestnancov – 4 615 EUR.
7. Cestovné náhrady na zabezpečenie prípravy ZOH v Soči (pre SD Moskva) - 1 780 EUR.
3. Cestovné náhrady zamestnancov SÚZA pri konferencii konanej v Tatrách v dňoch 4. a 5.
októbra – 120 EUR.
Počas roka SÚZA vykonala za účelom optimalizácie čerpania príspevku potrebné presuny
rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami a príspevok za rok 2013 bol
vyčerpaný na 100 % .
Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2013 v zmysle dodatkov 1 a 2 a jeho
skutočnom čerpaní je v nasledujúcej tabuľke:

Položka/podpoložka
Upravený
EK/FK
Názov
rozpočet
610,620
Cena práce spolu
1 431 996,00
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské
1 020,00
631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
50 974,00
632001-0133 Energie
82 400,00
632003-0133 Poštové a telekomunikačné
služby
14 800,00
633004-0133 Prevádzkové stroje, prístroje
1 350,00
633006-0133 Všeobecný materiál
1 150,00
633011-0133 Potraviny
100 000,00
633015-0133 Palivá ako zdroj energie
2 000,00
634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špec.
kvapal.
71 000,00
634002-0133 Servis, údržba, opravy
23 000,00
634004-0133 Prepravné a prenájom dop.
prostr.
30 000,00
634005-0133 Karty, známky, poplatky
3 000,00
635004-0133 Opravy prevádzkových strojov
2 000,00
636002-0133 Prenájom prevádzkových
strojov
1 500,00
637004-0133 Všeobecné služby
134 610,00
637005-0133 Špeciálne služby
20 000,00
630 Tovary a služby spolu
538 804,00
600 PRÍSPEVOK zo ŠR SPOLU
1 970 800,00
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Skutočnosť
2013
% čerpania
100,00%
1 431 996,00
599,87
58,81%
58 627,34
115,01%
78 043,34
94,71%
14 770,64
2 493,00
258,36
94 999,68
527,22

99,80%
184,67%
22,47%
95,00%
26,36%

77 938,95
24 638,84

109,77%
107,13%

32 830,62
4 149,55
818,86

109,44%
138,32%
40,94%

134 319,75
13 787,98
538 804,00
1 970 800,00

99,78%
68,94%
100,00%
100,00%

Rozpočtované prostriedky na cenu práce v sume 1 431 996 EUR boli vyčerpané na 100
%. Pri tovaroch a službách zaznamenala SÚZA zvýšené výdavky na zahraničné cestovné
náhrady o 7 653,34 EUR, čo je o 15,01 % viac v porovnaní s plánovanou hodnotou v rozpočte.
Tento nárast bol spôsobený zvýšenými požiadavkami na prepravu zo strany MZVaEZ SR.
V nadväznosti na túto skutočnosť boli zvýšené výdavky na PHM, mazivá o 6 938,95, t. j o
9,77 % a servis a opravy o 1 638,84 EUR, t. j. o 9,44 %. Naopak pokles výdavkov v porovnaní
s upraveným rozpočtom sme zaznamenali pri energiách o 5,29 %, čo v absolútnom vyjadrení
predstavuje úsporu 4 356,66 EUR. Podobne aj pri potravinách bola dosiahnutá úspora 5 %, čo
predstavuje ročne 5 000,32 EUR. Príspevok na potraviny sa v priebehu roka 2013 započítaval
s úhradou faktúr za závodnú stravu MZVaEZ SR. Výška zápočtu bola vo výške 121 609,69
EUR. Rozpočtované prostriedky na potraviny po úpravách boli vo výške 94 999,68 EUR.
Rozdiel 26 610 EUR bol vyfakturovaný za december 2013. Vo všeobecných službách bolo
dosiahnuté čerpanie rozpočtu na 99,78 %, t. j. na úrovni plánovaného rozpočtu.

3. Zhodnotenie majetkovej pozície SÚZA z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry
zdrojov jeho financovania
Názorný prehľad o zmene majetku zobrazuje výpis z hlavnej knihy k 31. 12. 2013:
Účet
HK
Krátky text
131000 Software
141000 Oceniteľné práva
DNHM spolu
211000 Budovy a stavby
221000 Samost.hn.veci s súb
231000 Dopravné prostriedky
281000 Drobný DHM
291000 Ostatný DHM
DHM spolu
421000 Obstaranie DHM
731000 Oprávky k software
741000 Opr.k ocen.právam
Oprávky k DNHM
spolu
811000 Oprávky k budovám
821000 Opr.k sam.hnut.vec.
831000 Oprávky k dopr.pr.
881000 Oprávky k dr.DHM
891000 Oprávky k ost.DHM
Oprávky k DHM
spolu

Stav k
31. 12. 2012
90 319,80
8 497,65
98 817,45
232 186,65
757 888,78
145 656,22
185 721,86
2 901,47
1 324 354,98
0
0
84 634,22
8 497,65

Prírastky
0
0
0
0
13 353,96
0
0
0
13 353,96
0
0
1 422,00

93 131,87
1 422,00
91 830,59 140 356,06
676 380,52 27 812,68
110 569,73 15 259,00
182 738,19
1 072,94
484,00
726,00
1 062 003,03 185 226,68

Úbytky
29 356,65
3 264,96
32 621,61
0
114 135,34
13 285,53
17 873,38
0
145 294,25
0
0
29 356,65
3 264,96
32 621,61
106 398,06
13 285,53
17 873,38

Stav k
31. 12. 2013
60 963,15
5 232,69
66 195,84
232 186,65
657 107,40
132 370,69
167 848,48
2 901,47
1 192 414,69
0
0
56 699,57
5 232,69
61 932,26
232 186,65
597 795,14
112 543,20
165 937,75
1 210,00

137 556,97 1 109 672,74

V prírastku majetku vedenom na účte 221000 – samostatne hnuteľné veci a súbory v sume
13 353,96 EUR
je zahrnutý bezodplatný prevod údržbárskeho materiálu
v sume
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5 037,68 EUR a preúčtovanie konvektomatu v sume 8 316,28 EUR z SD Moskva na SÚZA
Bratislava.
V evidencii úbytku majetku došlo k nasledovným pohybom:
1. Vyradenie softvéru v sume 29 356,65 EUR z dôvodu jeho nepoužívania – mzdový
program, účtovníctvo, nakoľko sa používa nový systém SAP.
2. Oceniteľné práva- v sume 3 264,96 EUR - vyradenie software systém riadenia vstupov.
3. Samostatne hnuteľné veci – vyradenie v sume 114 135,34 EUR z dôvodu zastarania
a nepoužiteľnosti.
4. Bezodplatný prevod auta v sume 13 285,53 EUR na Ministerstvo vnútra SR.
5. Drobný DHM v sume 17 873,38 EUR - vyradenie z dôvodu jeho nepoužiteľnosti.
Za účtovne významnú operáciu považujeme jednorazový odpis majetku v sume 140 356,06
EUR na účte 211000 Budovy a stavby oproti účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov. Jednorazový odpis bol zaúčtovaný z dôvodu, že v priebehu viac ako 10 rokov
nedochádzalo k jeho odpisovaniu.

4. Záväzky SÚZA k 31. 12. 2013

a / rezervy

3231000 Rez.na nevyč.dov.
3232000 Rez.na SP k dovol.
Spolu

Počiatočný
stav
39 532,28
12 837,89
52 370,17

Má dať
160 887,49
59 376,48
220 263,97

Dal Zostatok
126 225,21
4 870,00
48 239,20
1 700,61
174 464,41
6 570,61

Počiatočný
stav
1 299,98
0
0
0
1 299,98

Má dať
0
0
5 506,34
250
5 756,34

Dal Zostatok
0
1 299,98
15 603,17
15 603,17
1 844,94
3 661,40
0
250
17 448,11
12 991,75

Počiatočný
stav
1 011,35

Má dať
1 393,15

Dal Zostatok
1 251,86
870,06

b/ dlhodobé záväzky

4721000
4722000
4723100
4723200

Záv.zo SF – PS
Záv.zo SF – tvorba
Záv.zo SF – stravné
Záv.zo SF - ost.čerp.
Spolu

3793000 Iné záv.-zap.PHM
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c / krátkodobé záväzky

3211000
3219900
3241000
3249900
3254000
3255000
3256000
3261000
3262000
3311000
3311100
3313000
3332000
3361100
3361200
3362100
3362200
3421000
3451000
3452000
3791000

Počiatočný
stav
Dodávatelia
60 743,54
Dodvát.-ocen.CM
0
Prijaté preddavky
1 074,28
Prijaté preddavky-oc
0
Ostatné záväzky
82,9
Záväzky-výživné a
ex
0
Záv.voči
dod.upom.pr
7 024,68
Nevyfakt.prij.na skl
71,49
Nevyfakt.dodávkykon
-3 045,80
Zamestnanci
97 749,66
Zamest.-BV
0
Zam.-vypl.v hot.
0
Ost.záv.voči zam
0
Záv.voči SP - ZC
13 217,74
Záv.voči SP - ZĽ
37 514,13
Záv.voči ZP - ZC
4 839,23
Záv.voči ZP - ZĽ
10 969,65
Ost.priame dane
18 835,07
Poplatok magistrátu
328,35
Popl. magistrátu-HK
168,3
Iné záv.-zráž.zo mzd
368,29
Spolu
256 033,11

Má dať
2 330 931,59
7,71
20 344,28
9,33
7 725,64

Dal Zostatok
2 325 322,82 55 134,77
0,17
-7,54
19 344,28
74,28
1,23
-8,1
7 642,74
0

309,16

309,16

0

21 215,34
3 825,62

14 190,66
3 860,59

0
106,46

9 137,40
1 404 598,60
2 311 764,70
2 182,40
3 539,96
166 447,51
456 520,05
72 265,36
180 304,11
229 471,71
8 229,10
24 022,90
7 920,57
7 260 773,04

6 091,60
0
1 419 317,14 112 468,20
2 311 764,70
0
2 182,40
0
3 539,96
0
166 723,58 13 493,81
453 817,08 34 811,16
73 010,46
5 584,33
183 295,69 13 961,23
228 381,65 17 745,01
8 210,95
310,2
23 863,95
9,35
8 501,38
949,1
7 259 372,19 254 632,26

5. Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady
SÚZA dosiahla v roku 2013 kladný hospodársky výsledok (HV) v sume 153,19 EUR,
čo je o 645,56 EUR menej ako v minulom roku.
Rok 2012
náklady
výnosy
4 430 596,18
4 431 394,93

HV
798,75

náklady
4 276 351,14

Rok 2013
Výnosy
4 276 504,33

HV
153,19

SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách v znení Opatrenia MF SR/25755/2007-31 a pomer vlastného
financovania na výrobných nákladoch bol 49,81 % z tržieb a 50,19 % z príspevku. Prehľad
o tržbách a výrobných nákladoch za rok 2013 v zmysle uvedeného opatrenia je v prílohe č. 2.
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Príloha č. 1
Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2013 v zmysle dodatkov 1 a 2 a jeho
skutočnom čerpaní podľa výkazu FIN 1-04

Názov

Schválený

Dodatok

Dodatok

rozpočet

č. 1

č. 2

Skutočnosť

633011
633015
634001

Cena práce za
poskytované služby*
Cestovné náhrady
Energie
Poštovné
Obstaranie prev
zariadení
Všeobecný materiál
Potraviny (na ZS
zamestnancov MZVaEZ
SR)
Palivo ako zdroj energie
Pohonné hmoty

634002

Servis, opravy a údržba
motorových vozidiel

23 000,00

23 000,00

23 000,00

24 638,84

634004
634005

Prepravené a nájom
dopravných prostriedkov
Karty, známky, poplatky

15 000,00
2 000,00

25 000,00
2 000,00

30 000,00
3 000,00

32 830,62
4 149,55

7 000,00

7 000,00

0,00

818,86

1 500,00

1 500,00

2 000,00

0,00

154 000,00

129 610,00

129 610,00

134 319,75

101 000,00
48 000,00
5 000,00

76 610,00
48 000,00
5 000,00

76 610,00
48 000,00
5 000,00

73 170,00
58 616,80
2 532,95

20 000,00
553 900,00
1 917 500,00

20 000,00
536 904,00
1 950 800,00

20 000,00
538 804,00
1 970 800,00

13 787,98
538 804,00
1 970 800,00

610,620
631
632001
632003
633004
633006

635004
636002
637004

637005
630

Údržba prev.strojov,
prístrojov,zariadeni
Údržba
prev.strojov,prístrojov
Všobecné služby spolu –
z toho:
čistenie, upratovanie,
pranie prádla, odovz
odpadu
preklady a tlmočenie
revízie, servisy, opravy
Špeciálne služby
(strážna a Informátorská,
služby IT)
Tovary a služby spolu
KONTRAKT SPOLU

1 363 600,00
50 000,00
97 400,00
10 000,00

1 413 896,00
45 094,00
97 400,00
9 800,00

1 431 996,00
51 994,00
82 400,00
14 800,00

1 431 996,00
59 227,21
78 043,34
14 770,64

0,00
0,00

1 350,00
1 150,00

1 350,00
1 150,00

2 493,00
258,36

111 000,00
2 000,00
61 000,00

111 000,00
2 000,00
61 000,00

100 000,00
2 000,00
71 000,00

94 999,68
527,22
77 938,95

*Rozpis ceny práce je v prílohe 3
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Príloha č. 2
Tržby a výrobné náklady SÚZA k 31. 12. 2013
(Opatrenie MF SR/25755/2007-31)
Číslo Tržby a výrobné náklady
účtu organizácií
A
b
601 Tržby za vlastné výrobky

príspevkových Číslo
riadku
C
001

Bežné účtovné
obdobie
1
495 210,20

602

Tržby z predaja služieb

002

1 377 189,11

604

Tržby za tovar

003

322 222,57

504

Predaný tovar

004

182 438,27

Tržby celkom (001+002+003-004)

005

2 012 183,61

501

Spotreba materiálu

006

519 747,86

502

Spotreba energie

007

193 392,98

503

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

008

84 325,47

511

Opravy a udržiavanie

009

59 886,77

512

Cestovné

010

82 201,62

513

Náklady na reprezentáciu

011

2 251,58

518

Ostatné služby

012

646 234,34

521

Mzdové náklady

013

1 755 616,77

524

Zákonné sociálne poistenie

014

579 586,64

525

Ostatné sociálne poistenie

015

0,00

527

Zákonné sociálne náklady

016

68 521,60

528

Ostatné sociálne náklady

017

0,00

531

Daň z motorových vozidiel

018

0,00

532

Daň z nehnuteľností

019

940,00

538

Ostatné dane a popolatky

020

6 457,44
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Odpisy dlhodob nehmot. a dlhodob.hmot. majetku 021

40 675,94

Výrobné náklady celkom (r. 006 až r. 021)

022

4 039 839,01

Tržby

2 012 183,61

Polovica výrobných nákladov
Podiel tržieb
Podiel príspevku

2 019 919,51
49,81
50,19
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1.11. Záver
Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so stanovenými predpismi na
vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho obsah
umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v štruktúre záväzných
ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu MZVaEZ SR zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2013.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVaEZ SR dodržala všetky záväzne stanovené ukazovatele
príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.

52

2. Prílohy

1. Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2013
2. Príloha č. 2 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry roku 2013
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Príloha č. 1

Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2013

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych
záležitostí SR

Správa účelových
zariadení

ÚSŽZ

SAMRS
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Správa služieb
diplomatickému
zboru a.s.

Príloha č. 2

Programová štruktúra 2013 - 2015 do úrovne podprogramov
Program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
Zámer: Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí

Podprogram 06U09 – Reprezentácia SR v zahraničí
Prvok 06U0901 – Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
Cieľ 1:
Uskutočniť stretnutia na získavanie priamych zahraničných investícií.
Merateľný ukazovateľ:
Počet uskutočnených stretnutí (aspoň 5)
Garant:RED1, RED2
Cieľ splnený. V roku 2013 sa uskutočnilo 18 stretnutí na získanie priamych zahraničných
investícií.
Cieľ 2:
Aktívne presadzovať slovenské záujmy na pôde Európskej rady a Rady Európskej únie
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť 10 vystúpení za účelom získania podpory pre pozície SR
Garant: OKOZ
Cieľ splnený. Za rok 2013 SR jednoznačne prekročila merateľný ukazovateľ (uskutočniť 10
vystúpení s cieľom získania podpory pozície SR) napĺňania uvedeného cieľa. V roku 2013 SR
predsedala Ekonomickému a environmentálnemu výboru OBSE. SR aktívne viedla jeho
rokovania, vystupovala na rôznych podujatiach organizácie venovaných 2. ekonomickoenvironmentálnej
dimenzii
(napr.
na
prípravných
stretnutiach
Ekonomického
a environmentálneho fóra a fóre samotnom či špecifických konferenciách) a získavala podporu
účastníckych štátov OBSE pre prijatie 2 rozhodnutí o energetickým aktivitám a energetických
sieťach decembrovou Ministerskou radou OBSE (vrcholný orgán OBSE) v Kyjeve. SR aktívne
vystupovala a presadzovala svoje priority (najmä tému ochrany kritickej energetickej
infraštruktúry) nielen na formálnych zasadnutiach v rámci organizácie ale aj neformálnymi
stretnutiami s partnermi.

Cieľ 3:
Aktívne pôsobiť v Rade OSN pre ľudské práva
Merateľný ukazovateľ:
Počet vystúpení na rokovacích fórach RĽP (minimálne 10)
Garant: OĽPR
Cieľ splnený. Podľa informácií Stálej misie pri OSN Ženeva sa v roku 2013 uskutočnilo spolu
26 vystúpení zástupcov SR na fórach OSN.
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Cieľ 4:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu s kľúčovými partnermi
ekonomických, politických, či konzulárnych projektov.
Merateľný ukazovateľ:
Počet rozpracovaných projektov ročne (minimálne 10)
Garant: 1TEO

realizáciou

konkrétnych,

Cieľ splnený. Počet uskutočnených stretnutí v roku 2013 bol 54.
Cieľ 5:
Podporovať ďalšie rozširovanie EÚ a efektívnu implementáciu Európskej susedskej politiky
s dôrazom na Východné partnerstvo
Merateľný ukazovateľ:
Počet uskutočnených konzultácií s partnermi (minimálne 10)
Garant: POLS
Cieľ splnený. S partnermi z krajín, ktoré sú v negociačnom procese, ako aj s partnermi z krajín
Východného partnerstva bolo tak na politickej ako aj expertnej úrovni uskutočnených
množstvo konzultácií, ktorých počet vysoko prekročil stanovenú minimálnu hranicu 10.
Cieľ 6:
Využívať NATO ako primárnu politickú platformu pre rozvoj a posilňovanie transatlantickej
väzby
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Okrem účasti ministra ZVaEZ SR na zasadnutiach ministrov zahraničných vecí
NATO 23. 4. 2013 a 3. – 4. 12. 2013, prebiehali konzultácie na týždňovej báze v rámci
jednotlivých formátov NATO.

Prvok 06U0902 - Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí
Cieľ1::
Realizovať výstavno-prezentačný projekt, distribuovaný pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí
na CD nosiči v rôznych jazykových verziách.
Merateľný ukazovateľ:
Počet úradov v zahraničí, na ktorých bol realizované výstavno-prezentačné projekty (min. 10)
Garant: OVDI
Cieľ splnený. Výstava „Slovensko: bohatstvo v rozmanitosti (20 rokov príbehu jednej krajiny)
bola pripravená pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej SR pre reprezentačné potreby
všetkých zastupiteľských inštitúcií v organizačnom usporiadaní MZVaEZ SR. Výstava
vizuálne zmapovala dvadsaťročie slovenskej samostatnosti vo všetkých relevantných
aspektoch, počnúc základnými geografickými súradnicami, cez geopolitické súvislosti až po
prezentáciu Slovenska ako súčasti historickej pamäte Európy a príťažlivú turisticko-poznávaciu
destináciu. Vzhľadom na prostredie a cieľový zámer, výstava osobitne akcentuje diplomatické
a zahraničnopolitické aspekty vzniku Slovenskej republiky a to nie len prostredníctvom
vizualizácie základných zahraničnopolitických aktov (vstup do NATO, vstup do EÚ, prijatie
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eura), ale aj svojich výrazných diplomatických osobností. Výstava pozostáva zo 14 panelov
a okrem slovenčiny je zhotovená v piatich jazykových verziách (angličtina, francúzština,
nemčina, španielčina a ruština). Výstava bola distribuovaná na 64 diplomatických misií SR
v zahraničí a na 5 slovenských inštitútov.
Cieľ2::
V rámci aktivít slovenských inštitútov v zahraničí realizovať kultúrno-prezentačné projekty
rôznorodej žánrovej povahy so zameraním na prezentáciu významných slovenských kultúrnych
počinov, diel, autorov, výročí a pod..
Merateľný ukazovateľ:
Počet kultúrnych inštitútov v zahraničí, na ktorých bol realizované kultúrno-prezentačné
projekty (min. 5)
Garant: OKUD
Cieľ splnený. Kultúrno-prezentačné aktivity boli realizované na 8 kultúrnych inštitútoch SR
v zahraničí.
Prvok 06U0903 - Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
Cieľ:
Zabezpečiť optimálny počet pracovných síl z miestnych zdrojov v rámci zodpovedajúceho
vyčleneného rozpočtu.
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na miestne sily (viac ako 95%)
Garant: FINO
Cieľ splnený, percento čerpania rozpočtu na miestne sily bolo vyššie ako 95%.

Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík
Prvok 06U0A01 - Riadenie programov
Cieľ 1:
Dobudovať N VIS na všetkých ZÚ, na ktorých sa vydávajú víza, v súlade s aktuálnou sieťou
ZÚ SR v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Percento z celkového aktuálneho počtu ZÚ, na ktorých sa vydávajú víza.
Garant: SBPI
Cieľ splnený na 100%.
Cieľ 2:
Zabezpečiť pripojenia N VIS k centrálnemu VIS v zmysle požiadaviek EK
Merateľný ukazovateľ:
Percento ZÚ, na ktorých sa vydávajú víza, pripojených k centrálnemu VIS (100%)
Garant: SBPI
Cieľ splnený čiastočne. Zber o víza je na 49 úradoch. Z nich je 15 pripojených k centrálnemu
VIS, čo predstavuje súčasný stav plnenia 30,6 %.
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Cieľ 3:
Zabezpečiť implementáciu druhého biometrického prvku (odtlačky prstov) do VIS
Merateľný ukazovateľ:
Percento ZÚ, na ktorých sa vydávajú víza, s implementovaným druhým biometrickým prvkom
do VIS (100%)
Garant: SBPI
Cieľ splnený čiastočne. Implementácia druhého biometrického prvku do VIS zo 49 úradov na
15, ktoré sú pripojené k centrálnemu VIS, čo predstavuje súčasný stav plnenia 30,6 %.
Cieľ 4:
Vybudovať komplexný systém výmeny, správy a ochrany neutajovaných a utajovaných
informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVaEZ SR a zastupiteľskými úradmi
s prepojením na informačné systémy EÚ a NATO
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov pripojených do systému.
Garant: SBPI
Cieľ nesplnený. V súčasnosti prebieha VO. Ukončenie projektu sa predpokladá do konca roka
2015. Prepojených by malo byť 75 zastupiteľských úradov.
Cieľ 5:
Realizovať projekt Elektronické služby MZVaEZ SR z prostriedkov OPIS PO1
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania výšky schválených prostriedkov EÚ
Garant: SBPI
Cieľ nesplnený. Projekt elektronické služby MZVaEZ SR z prostriedkov OPIS bol vysúťažený.
Jeho realizácia ešte nezačala.
Cieľ 6:
Pripraviť návrh programu budúceho predsedníctva SR vo V4 (2014-2015) a zabezpečiť jeho
úspešnú realizáciu.
Merateľný ukazovateľ:
Realizovať 12 regionálnych politických rokovaní a stretnutí v rámci V4 (celkovo 12)
Garant: 2TEO
Cieľ splnený čiastočne. ODV4/2TEO s využitím vstupov odborných útvarov MZVaEZ SR
pripravilo návrh programu k nadchádzajúcemu slovenskému predsedníctvu vo V4, ktoré sa
začne 1. júla 2014. Boli vypracované hlavné zahranično – politické priority a politické
posolstvá ako aj sektorové priority a harmonogram podujatí na rok 2014 najvyšších
predstaviteľov vo formátoch V4 a V4+. Vzhľadom k tomu, že PRES SK vo V4 sa začne až
v júli 2014, nie je v súčasnosti možné v plnej šírke vyhodnotiť splnenie úlohy „realizovať 12
regionálnych politických rokovaní a stretnutí v rámci V4“, pretože toto zadanie trvá až do
spomínaného júla 2014. Počet uskutočnených stretnutí 8.
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Cieľ 7:
Posilňovať bezpečnosť euroatlantického priestoru
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10).
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Okrem účasti ministra ZVaEZ SR na zasadnutiach ministrov zahraničných vecí
NATO 23. 4. 2013 a 3. – 4. 12. 2013, ako aj na každomesačných zasadnutiach Rady pre
zahraničné veci EÚ, prebiehali konzultácie na týždňovej báze v rámci jednotlivých formátov
NATO.

Cieľ 8:
Spoluorganizácia podujatia venovaného aktuálnym otázkam zahraničnej bezpečnostnej politiky
– „Slovenské bezpečnostné fórum“
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočnenie podujatia (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ bol splnený, Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnilo 7. 10. 2013.

Prvok 06U0A02 - Súdny spor Gabčíkovo/Nagymaros
Cieľ:
Implementácia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore o SVD GA/NA v spore
o Sústavu vodných diel GA/NA
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť min. 2 rokovania s maďarskou stranou.
Garant: MEPO
Cieľ splnený. Dňa 24. 5. 2013 sa v Budapešti uskutočnilo rokovanie novovymenovaných
splnomocnencov vlád za účasti právnych expertov oboch strán. SR delegáciu viedol nový
splnomocnenec p. Lazár. Na rokovaní sa vedúci vládnych delegácií dohodli na obnovení
rokovaní o implementácii rozsudku MSD (výdavky na rokovanie delegácie SR neboli hradené
z uvedeného prvku).
V dňoch 30. 6. - 1. 7. 2013 uskutočnil veľvyslanec Drahoslav Štefánek z titulu funkcie
splnomocnenca vlády pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu rokovania na súdnom
dvore v súvislosti s prípravou stretnutia splnomocnencov vlád SR a MR pred MSD v Haagu
dňa 1. 7. 2013 pod vedením podpredsedu MSD (ktorý v prípade SVD Gabčíkovo - Nagymaros
vykonáva funkciu úradujúceho predsedu).

Prvok 06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom
Cieľ:
Realizovať spoluprácu s tretím sektorom prostredníctvom poskytovaných dotácií
Merateľný ukazovateľ:
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Percento čerpania rozpočtu na pridelené dotácie (min. 90%)
Garant : ANAP
Cieľ splnený. V roku 2013 bolo v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie
v oblasti medzinárodných vzťahov vyčerpaných 100 % pridelených prostriedkov na 36
podporených projektov.
Prvok 06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:
Spustenie prípravy zamestnancov štátnej správy na predsedníctvo SR v EÚ 2016
implementáciou Národného programu vzdelávania
Merateľné ukazovateľ:
Počet vyškolených zamestnancov štátnej správy vo vybraných moduloch (100)
Garant: OPVK
Cieľ nesplnený. Hodnota merateľného ukazovateľa je 0. Dôvodom je predĺžený proces
verejného obstarávania na zabezpečovanie aktivít Národného plánu vzdelávania, ako aj v roku
2013 proces žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Týmto
príspevkom sa predpokladá finančné krytie aktivít formulovaných v Národnom programe
vzdelávania.
Prvok 06U0A08 – Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv
Cieľ: Čerpanie prostriedkov na tvorbu a implementáciu politík v oblasti ľudských práv
Merateľný ukazovateľ: Percento čerpania rozpočtu
Garant: OĽPR
Cieľ splnený. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc
Zámer: Posilňovanie stability a dobrého spravovania vecí verejných v oblastiach a štátoch
prioritného záujmu SR prostredníctvom poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Podprogram 05T0A – Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR
Prvok 05T0A01 – Humanitárna pomoc SR
Cieľ:
Poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom v krajinách postihnutých katastrofou, resp. krízou.
Merateľný ukazovateľ:
Poskytnutie humanitárnej pomoci (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. MZVaEZ SR v roku 2013 poskytlo z Národného programu ODA SR 2013
finančnú pomoc v celkovej výške 249 872 EUR.
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Prvok 05T0A02 – Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR
Cieľ:
Poskytnúť oficiálnu rozvojovú pomoc v programových krajinách v zmysle stanovených priorít
v NP ODA na rok 2013.
Merateľný ukazovateľ:
Vyplatené finančné prostriedky na schválené rozvojové projekty podľa NP ODA 2013.
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. V roku 2013 bolo v rámci grantových kôl schválených 33 projektov v celkovej
hodnote takmer 2,9 milióna EUR (ide o projekty s maximálne trojročným trvaním pre
nasledovné krajiny: Keňa (6), Južný Sudán (1), Tunisko (3), Afganistan (1), Moldavsko (3),
Gruzínsko (1), Ukrajina (2), Bielorusko (2), Čierna hora (4), Macedónsko (1), Srbsko (1), SR
(8).
V roku 2013 MZVaEZ SR administrovalo program finančných príspevkov - mikrograntov pre
prijímateľské krajiny z prostriedkov na ODA prostredníctvom zastupiteľských úradov. Celkovo
bolo v tomto roku poskytnutých 61 finančných príspevkov – mikrograntov do 11 krajín a to
v celkovej sume 294 109 EUR. Finančné príspevky boli poskytnuté subjektom zo Srbska (20),
z Kene (15), Bosny a Hercegoviny (9), Mongolska (5), Ukrajiny, Vietnamu, Kambodže,
Čiernej Hory, Bieloruska (po 2), Albánska a Indie (po 1).
V rámci programu CETIR bolo v r. 2013 realizovaných 31 projektov – študijných pobytov
v celkovej hodnote 125 866 EUR.
V prípade programu Vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín bolo v roku 2013
schválených 24 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín v celkovej
kontrahovanej sume 133 953 EUR.
Podľa predbežných odhadov by sa mohol podiel ODA na HND udržať na úrovni
predchádzajúcich rokov, t.j. 0,09%.

Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Zámer: Efektívne a účinné
medzinárodných štruktúrach

presadzovanie

zahranično-politických

záujmov

SR

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZV SR
Cieľ:
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v roku 2013.
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených členských príspevkov v roku 2013 (minimálne 22)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVaEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2013 bolo uhradených viac ako 22 členských príspevkov do
medzinárodných organizácií. V zmysle stanoveného cieľa a prijatého merateľného ukazovateľa
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odborné útvary vždy v spolupráci so SM a ZÚ v zahraničí (požiadavky úhrad z MO) a v
súčinnosti s FINO priebežne zabezpečoval požiadavky na úhrady členských príspevkov do
medzinárodných organizácií (MO) alebo dohovorov, ktorých je Slovenská republika zmluvnou
stranou.

Program 0AU – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu mimo územia SR
Zámer: Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia SR

Podprogram 0AU01 - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu mimo územia SR – MZV SR
Cieľ:
Účasť štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme
z radov MZVaEZ SR a zamestnancov mimovládneho sektora na aktivitách krízového
manažmentu mimo územia SR
Merateľný ukazovateľ:
Vyslaní civilní experti do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR (logický ukazovateľ
áno/nie)
Garant : OBEP
Cieľ bol splnený. V roku 2013 malo MZVaEZ SR vyslaného 1 civilného experta v misii
EUMM v Gruzínsku.
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3. Tabuľková časť

1. Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013
2. Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2013
3. Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013
4. Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013
5. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
6. Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2013
7. Agregovaná súvaha rozpočtových organizácií kapitoly za rok 2013
8. Agregovaný výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií kapitoly za rok 2013
9. Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly za rok 2013
10. Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly za rok 2013
11. Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly štátneho rozpočtu
za rok 2013
12. Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013
13. Neupotrebiteľný majetok kapitoly MZVaEZ SR k 31. 12. 2013 (v členení na
nepoužiteľný majetok a nepotrebný majetok majetok)
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