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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 (ďalej len zákon) a v súlade so Smernicou Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných
účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu
verejnej správy (ďalej len smernica).
Obsah predkladaného materiálu umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní
prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ SR) v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre
kapitolu MZVaEZ SR zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, a to
z pohľadu ekonomickej, afunkčnej štruktúry kapitoly.
Limit príjmov kapitoly MZVaEZ SR bol splnený. Limit príjmov kapitoly MZVaEZ SR
nebol počas roka 2014 upravovaný. Celkové plnenie (vrátane prostriedkov prijatých z rozpočtu
EÚ, o ktoré môže kapitola prekročiť limit výdavkov) bolo v objeme 6 379 839,24 EUR, čo
predstavuje 106,15 % k schválenému rozpočtu. Plnenie príjmov bez prostriedkov prijatých
z rozpočtu EÚ vo výške 205 858,32 EUR predstavuje čiastku 6 173 980,92 EUR. Z uvedeného
vyplýva, že kapitola splnila limit príjmov na 102,73% k schválenému rozpočtu.
Výdavky kapitoly MZVaEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 117 510 959,05 EUR,
t. j. na 99,86 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 113 894 659,02
EUR (t. j. na 99,86 % z upraveného rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
3 616 300,03 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,94 %. Z rozpočtu EÚ uhradila
kapitola MZVaEZ SR v roku 2014 výdavky v celkovej výške 464 771,70 EUR v súvislosti
s realizáciou projektov ako Management Partnership, „Skvalitňovanie výkonu zamestnancov
štátnej správy v oblasti európskej agendy s dôrazom na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade
Európy“, operačný program Technická pomoc a projekt „Fond pre vonkajšie hranice“.
Nad rámec štruktúry záverečného účtu, ktorá je stanovená smernicou MF SR, kapitola
MZVaEZ SR v tabuľkovej časti predkladá prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych
poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014 a prehľad uhradených členských príspevkov
Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR
v roku 2014.
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 2014, 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 2014

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 588 zo dňa 10. 10. 2013 schválila návrh
rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016. Štátny rozpočet na rok 2014 bol schválený
zákonom Národnej rady SR č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014.
Celkový objem výdavkov kapitoly MZVaEZ SR na rok 2014 bol stanovený vo výške
115 741 487 EUR, z toho bežné výdavky v sume 111 541 880 EUR a kapitálové výdavky
v sume 4 199 607 EUR. Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 6 009 904 EUR. Limit
zamestnancov MZVaEZ SR bol schválený v počte 1 201, z toho v aparáte ústredného orgánu
v počte 1 171 zamestnancov, organizácia SAMRS 12 zamestnancov a ÚSŽZ 18 zamestnancov.
Limit počtu zamestnancov bol v priebehu roka 2014 upravený rozpočtovými opatreniami o 31
zamestnancov v aparáte ústredného orgánu. Limit počtu zamestnancov bol upravený o 11
zamestnancov v súvislosti delimitačnými protokolmi uzatváranými medzi MZVaEZ SR
a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy (pôsobenie zamestnancov na SZ EÚ Brusel
a SM OECD Paríž), o 19 zamestnancov v súvislosti s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ
a o 1 zamestnanca na základe delimitačného protokolu medzi MZVaEZ SR a ÚV SR, ktorým
sa realizuje prechod pôsobnosti v oblasti národného kontaktného bodu pre TWINNING
a TAIEX.

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
1.

Charakteristika pôsobnosti MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky plnilo
svoje úlohy v roku 2014 vychádzajúc zo Zamerania zahraničnej politiky Slovenskej republiky
na rok 2014, ktoré schválila vláda SR 30. októbra 2013 (uznesenie č. 633/2013) a v súlade
s príslušnými časťami Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 2016.
Rok 2014 z hľadiska zahraničnej politiky však charakterizoval aj veľký počet
nepredvídaných napätí, kríz, konfliktov, ktoré mali dopad rovnako na bezpečnosť, migráciu,
ekonomiku či energetickú bezpečnosť ako na bilaterálne vzťahy tak aj na V4, a teda si
vyžadovali operatívne angažovanie sa Slovenskej republiky (ďalej aj SR).
Nové výzvy, riziká a otázky, s ktorými boli SR, EÚ a celé medzinárodné spoločenstvo
konfrontované, sa stali ťažiskovými agendami zahraničnej a európskej politiky SR, na výkone
ktorej sa podieľali aj ďalšie rezorty za koordinácie MZVaEZ SR.
Z hľadiska európskej politiky bol rok 2014 rokom 10. výročia vstupu do EÚ, rokom
volieb do Európskeho parlamentu a vzniku novej Európskej komisie. V novej Európskej
komisii slovenský kandidát M. Šefčovič získal post podpredsedu, zodpovedného za
Energetickú úniu. Na európskej úrovni sme sa sústredili na tému energetiky a klimatických
cieľov na obdobie po roku 2020 a na otázku mobilizácie investícií s cieľom naštartovať
ekonomický rast v Európe. SR zaznamenala viacero pozitív pri dodržiavaní princípov
rozpočtovej zodpovednosti (ukončená procedúra nadmerného deficitu, pozitívne hodnotenie
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rozpočtu na 2015 ako jednej z piatich krajín, ktorých rozpočty sú v súlade s Paktom stability
a rastu, úspešné bolo aj komplexné hodnotenie bánk). MZVaEZ SR zabezpečovalo koordináciu
a realizáciu európskej agendy vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy SR, inštitúciám
EÚ a členským krajinám EÚ, ale aj prípravu na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ (SK PRES
2016) a komunikovalo s partnermi v rámci budúceho predsedníckeho Tria.
Úspechom dlhodobej priority SR, ktorou je podpora politiky rozširovania EÚ, bolo aj
otvorenie prístupových rokovaní EÚ so Srbskom, rozhodnutie o udelení kandidátskeho statusu
Albánsku či zrušenie vízového režimu s EÚ pre Moldavsko.
Podpísanie asociačných dohôd, ktorých významnými súčasťami sú ustanovenia
vytvárajúce zóny voľného obchodu (tzv. DCFTA) medzi EÚ a Ukrajinou, Moldavskom
a Gruzínskom, bolo najdôležitejším výsledkom politiky Východného partnerstva.
Ambiciózny plán predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4) sa napĺňal
v strategických prioritách v oblasti energetiky, dopravy a obrannej spolupráce. V oblasti
zahraničnej politiky sa uskutočnili plánované stretnutia V4 + Kórea, V4 + Západný Balkán za
účasti VP EÚ F. Mogheriniovej, stretnutie V4 + Veľká Británia operatívne doplnila
koordinácia aktivít V4 smerom k Ukrajine a ako nóvum ho obohatila oblasť digitálnej
ekonomiky a inovácií.
Vo vzťahu k Rusku bilaterálne i ako členská krajina EÚ sa SR aktívne zapájala do
formovania spoločnej európskej politiky a presadzovala dôslednú implementáciu minských
dohôd v záujme mierového riešenia konfliktu na Ukrajine. Otvorené možnosti komunikácie
s Ruskom o riešení situácie na Ukrajine využívala diplomacia aj na transparentný dialóg
o obchodno-ekonomickej a energetickej dimenzii vzťahov, čo dokumentujú opakované
stretnutia na úrovni podpredsedov vlád a ministrov zahraničných vecí.
Kríza na Ukrajine potrebu angažovanosti SR v tejto tradične prioritnej relácii ešte
zintenzívnila, a to nielen bilaterálne (MiZVaEZ navštívil UA 7 krát), ale aj na pôde V4 či
Skupiny priateľov Ukrajiny na úrovni ministrov na okraj zasadaní FAC v Bruseli, resp.
Luxemburgu, ďalej v poskytovaní transformačnej pomoci CETIR, humanitárnej pomoci
a v neposlednom rade formou operatívneho sprevádzkovania najväčšieho objemu reverzného
toku plynu pre Ukrajinu vôbec.
Intenzívny politický dialóg SR s USA dokumentuje stretnutie ministra M. Lajčáka
s ministrom J. Kerrym. Aj tu vývoj roka 2014 priniesol nové témy do širokej agendy siahajúcej
od početných bezpečnostných otázok ďalšieho pôsobenia SR v Afganistane, záujmu SR na
ďalšom rozširovaní NATO o krajiny Západného Balkánu, cez koordináciu sankčných opatrení
EÚ a USA, energetickú bezpečnosť, dohody TTIP až po globálne otázky terorizmu
a extrémizmu.
Ekonomická diplomacia MZVaEZ SR spolu s príslušnými Radami vlády a SARIO
využívala celý rad foriem a nástrojov (Podnikateľské centrum, externý portál „public“, práca
medzivládnych a medzirezortných komisií, program Hangout Innovators Connect) na
prezentovanie SR a rozširovanie obchodno-ekonomických záujmov v zahraničí. Návštevy
predstaviteľov SR obohacovali prezentačno-propagačné aktivity (25 podnikateľských fór
a misií), ktoré sa sústreďovali najmä na cielené vyhľadávanie a podporu prílevu priamych
zahraničných investícií, rozvoj obchodu, cestovného ruchu, podporu vedy, inovácií a transferu
skúseností z fungovania znalostnej ekonomiky.
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Ukázal sa jasný vzťah medzi zahraničnou a energetickou politikou a jej strategickým
významom i jej ekonomické dopady. Klíma, voda, zdroje surovín, migrácia prestali byť "len"
sektorovými záležitosťami.
Pozitívny trend v oblasti rozvojovej pomoci využíval expertízu Centra na odovzdávanie
skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) na projekty s 11 krajinami a regiónom západného
Balkánu, vrátane prijatia troch zahraničných diplomatov na stáž na MZVaEZ SR. Poskytovanie
rozvojovej pomoci obohatil pilotný program a prvé projekty vytvárania podnikateľských
partnerstiev s prioritnými krajinami a zvyšovanie zapojenia podnikateľských subjektov do
SlovakAid.
Bezpečnostná politika nadobudla v uplynulom roku, počas 10. výročia vstupu SR do
NATO, mimoriadnu dôležitosť najmä z dôvodu zmien, ku ktorým došlo na bezpečnostnej mape
Európy. SR venovala stálu pozornosť potrebe efektívne čeliť novým bezpečnostným hrozbám a
výzvam, vrátane boja proti terorizmu a kybernetickým hrozbám. SR svojimi deklarovanými
záväzkami podporila závery samitu NATO vo Walese, kde boli prijaté zásadné rozhodnutia pre
adaptáciu Aliancie na nové výzvy kolektívnej bezpečnosti, súčasťou ktorých je schopnosť
rýchlejšie reagovať. Aliancia taktiež potvrdila politiku otvorených dverí, ktorú SR podporovala
najmä voči krajinám Západného Balkánu a Gruzínska, ktoré získalo tzv. substantívny balíček,
teda záväzok NATO k užšej spolupráci.
Medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC v Bratislave, ktoré sa konalo v máji
2014, sa svojím 9. ročníkom neoficiálne zaradilo medzi 5 najlepších svetových bezpečnostných
konferencií. Fórum organizované Slovenskou atlantickou komisiou (SAC) v partnerstve s
MZVaEZ SR poskytlo priestor pre diskusiu o stredoeurópskej vyšehradskej spolupráci,
konflikte na Ukrajine, perspektívach diania v Afganistane či o vývoji v arabskom svete.
Podobne ekonomicky zameraný TATRA summit preukázal svoj vysoký potenciál. Obe
podujatia sú príkladom pozitívnej, kvalitnej spolupráce s mimovládnym sektorom.
Na pôde medzinárodných organizácií sa SR angažovala so záujmom upevňovať
bezpečnosť, stabilitu a prosperitu. Pravidelný hodnotiaci materiál Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) „Ekonomický prehľad Slovenska 2014“ hodnotil SR ako členskú
krajinu vo viacerých dôležitých parametroch pozitívne, makroekonomický rámec ako stabilný
a predvídateľný. Hlavné odporúčania OECD sa týkali riešenia nezamestnanosti, zmenšovania
regionálnych rozdielov a investícií do vzdelávania.
Širší priestor pre presadzovanie záujmov a stanovísk SR v OSN poskytlo
spolupredsedníctvo SR (s Thajskom) v ad hoc pracovnej skupine pre revitalizáciu práce VZ
OSN. Príkladom aktívneho pôsobenia SR je aj predsedníctvo v 5. administratívnom
a rozpočtovom výbore VZ OSN.
Angažovanie sa SR v téme reformy bezpečnostného sektora (Security Sector Reform SSR) v OSN, kde je SR stálym podpredsedom Skupiny priateľov SSR, zaznamenalo úspech
v podobe schválenia historicky prvej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o SSR (2151/2014).
SR sa zamerala na efektívnejšiu koordináciu aktivít rozličných organizácií (predovšetkým EÚ,
OBSE) pri ich asistencii v SSR a rozšírila svoj záber témy SSR aj na pôdu OBSE a Africkej
únie.
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V oblasti vnútroštátnej koordinácie ľudsko-právnych politík sa uzavrela
širokospektrálna diskusia s občianskou spoločnosťou a na rokovanie vlády bol pripravený
návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.
SR uzavrela 50 nových medzinárodných zmlúv, prioritne v záujme skvalitnenia
zmluvnej základne, najmä vytváraním čo najvýhodnejších podmienok pre hospodárskoobchodnú spoluprácu. SR striktne presadzovala rešpektovanie a posilňovanie záväznosti
a vymožiteľnosti práva v medzinárodnom prostredí.
V službách občanom, na ktoré MZVaEZ SR sústavne kladie osobitný dôraz,
zabezpečovalo zvyšujúce sa nároky na kvalitu a dostupnosť konzulárnych služieb a pomoc
občanom SR zohľadňujúc aj modernú migráciu. V záujme rastúceho počtu slovenských
občanov odchádzajúcich za prácou a štúdiom do zahraničia skvalitňovala SR konzulárne služby
organizačno-technickými opatreniami . Tento nový typ mobility zohľadňoval vo svojich
aktivitách aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojich zameraniach.
Snaha zlepšiť dostupnosť konzulárnej asistencie v prípadoch núdze viedla k rozšíreniu
počtu konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi (na 51), ktoré sú
okrem iného poverené vybavovaním náhradných cestovných dokladov pre občanov SR.
Intenzívny proces prípravy brandingu SR, okrem iného aj formou verejnej diskusie,
zaznamenal zásadný posun k realizačnej a implementačnej fáze vytvorenia značky SR v roku
2015 a dopĺňal aktivity verejnej a kultúrnej diplomacie.
2.

Prínos ZPC pre činnosť MZVaEZ

ZPC pracovníkov MZVaEZ od politického vedenia až po výkonnú úroveň sú
kardinálnou súčasťou jeho činnosti. Osobný kontakt a rokovania s partnermi tvoria
nenahraditeľný zdroj informácií ako aj obsahovú i meritórnu základňu k prijímaniu rozhodnutí.
O odbornom obsahu i priebehu všetkých ZPC boli pripravené správy, predložené príslušným
riadiacim inštanciám, v prípade ministra vláde, v prípade štátnych tajomníkov vedeniu rezortu,
v prípade ostatných pracovníkov priamym nadriadeným. K predloženým správam o realizácii
ZPC neboli vznesené žiadne výhrady.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly
Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly z hľadiska rozpočtovaných
a skutočne dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov je uvedený tabuľkovej časti v tabuľke
č. 4 a v časti 1.1.3. 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
6 009 904

Upravený rozpočet
3
6 009 940

Skutočnosť
4
6 379 839,24

0,00
115 741 487

0
117 664 986,63

205 858,32
117 510 959,05

0,00
-109 731 583
0,00

258 913,38
-111 655 082,63
-258 913,38

464 771,70
-111 131 119,81
-464 771,70
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1.1.3. 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 6 379 839,24 EUR, čo predstavuje 106,15 % k schválenému rozpočtu. Plnenie
príjmov bez prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ vo výške 205 858,32 EUR predstavuje
čiastku 6 173 980,92 EUR. Z uvedeného vyplýva, že kapitola splnila limit príjmov stanovený
na rok 2014 vo výške 6 009 040 EUR.
Výdavky kapitoly MZVaEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 117 510 959,05 EUR
na 99,86 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 113 894 659,02
EUR (t. j. na 99,86 % z upraveného rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
3 616 300,03 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,94 %. Všetky záväzné
ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).

1.1.4. Rozpočtové opatrenia
V priebehu rozpočtového roka 2014 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/8995/2014-441 zo dňa 4. 2. 2014 Ministerstvo financií SR (ďalej len
MF SR) povolilo 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 vo výške 2 455 021 EUR
nasledovne:
a) program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 710, zdroj 131C vo výške 623
376 EUR a zdroj 131D vo výške 372 480 EUR,
b) program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, kategória 640, zdroj 131D vo výške 1 459
165 EUR.
3.
RO – listom č. MF/10032/2014-441 zo dňa 20. 2. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov presunom z kapitoly VPS, v podprograme 0D401 – SK RPES 2016 – MZVaEZ
SR vo výške 3 000 000 EUR na pokrytie výdavkov spojených s prípravou predsedníctva SR
v Rade EÚ .
4.
RO – listom č. MF/10361/2014-441 zo dňa 25. 2. 2014 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 presun rozpočtových
prostriedkov z rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, podprogram 0D401 – SK PRES 2016 –
MZVaEZ SR do rozpočtu kapitoly MF SR vo výške 195 742,28 EUR na pokrytie výdavkov
spojených s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ.
5.
RO – listom č. MF/10361/204-441 zo dňa 26. 2. 2014 povolilo MF SR v zmysle
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 presun rozpočtových
prostriedkov z rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
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vo výške 8 394 EUR do rozpočtu kapitoly MV SR (ÚSVRK) na pokrytie výdavkov
súvisiacich s organizáciou odborných podujatí k príprave Celoštátnej stratégie ochrany
ľudských práv v SR.
6.
RO – listom č. MF/11438/2014-441 zo dňa 18. 3. 2014 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 presun rozpočtových
prostriedkov z rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, podprogram 0D401 – SK PRES 2016 –
MZVaEZ SR do rozpočtu jednotlivých kapitol ÚOŠS vo výške 1 093 189 EUR na pokrytie
výdavkov spojených s predsedníctvom SR v Rade EÚ.
7.
RO – listom č. MF/11465/2014-441 zo dňa 17. 3. 2014 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 vo výške
476 778,33 EUR z dôvodu zapojenia MZVaEZ SR do ekonomického informačného systému
MF SR.
8.
RO – listom č. MF/12393/2014-441 zo dňa 4. 4. 2014 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 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 v rámci kapitoly MZVaEZ SR, z hlavnej kategórie 600 Bežné
výdavky do hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky, v programe 0D3 – Pomoc krajanom
v zahraničí vo výške 182 752,36 EUR na pokrytie výdavkov projektu „Rekonštrukcia
priestorov Slovenského domu v Prahe“.
9.
RO – listom č. MF/12953/2014-441 zo dňa 25. 4. 2014 povolilo MF SR v zmysle § 15
a § 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí vo
výške 99 581 EUR na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska v zmysle UV
SR č. 625/2008.
10. RO – listom č. MF/12983/2014-441 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí, z toho
kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 11 400 EUR na pokrytie
mzdových výdavkov zamestnanca ÚSŽZ a na zabezpečenie výdavkov spojených s nájmom
budovy na Radlinského 13.
11. RO – listom MF/14661/2014-441 zo dňa 14. 5. 2014 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 v zmysle čl. 12 ods. 5
ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti viazanie rozpočtových
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov a v programe 097 – Príspevky
SR do MO v celkovej výške 5 040 249 EUR.
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12. RO – listom č. MF/015009/2014-413 zo dňa 23. 5. 2014 povolilo MF SR v súlade
s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenými
kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014, nariadením vlády SR č. 440/2013 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a nariadením vlády SR
č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme uvoľnenie finančných prostriedkov súvisiacich so
zvýšením platových taríf vrátane prostriedkov na poistné a príspevok do poisťovní.
Rozpočtové opatrenie bolo realizované nasledovne:
a) program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov – kategória 610 vo výške 91 920 EUR
a kategória 620 vo výške 31 874 EUR,
b) program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc - kategória 610 vo výške 2 304 EUR
a kategória 620 vo výške 805 EUR,
c) program 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí - kategória 610 vo výške 2 688 EUR
a kategória 620 vo výške 940 EUR.
13. RO – listom č. MF/15446/2014-441 zo dňa 3. 6. 2014 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 prekročenie a zároveň viazanie
rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí vo výške
37 562 EUR, z toho kategória 610 vo výške 27 834 EUR a kategória 620 vo výške 9 728 EUR
na zabezpečenie osobných výdavkov podpredsedu ÚSŽZ.
14. RO – listom č. MF/016574/2014-413 zo dňa 19. 6. 2014 povolilo MF SR v súlade
s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenou
kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2014 a nariadením vlády SR, ktorým sa
upravujú platové tarify, uvoľnenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením
platových taríf vrátane prostriedkov na poistné a príspevok do poisťovní pre zamestnancov
príspevkovej organizácie SÚZA vo výške 36 500 EUR.
15. RO – listom č. MF/15825/2014-441 zo dňa 24. 6. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 05T – Oficiálna rozvojová pomoc,
kategória 610 vo výške 14 400 EUR, na zabezpečenie finančných prostriedkov
16. RO – listom č. MF/15833/2014-441 zo dňa 24. 6. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
05T – Oficiálna rozvojová pomoc do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške
67 433 EUR, z toho kategória 610 vo výške 50 540 EUR z dôvodu vyslania zamestnancov
SAMRS ako rozvojových diplomatov na ZÚ Kišiňov v ZÚ Nairobi.
17. RO – listom č. MF/16567/2014-441 zo dňa 19. 6. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov v programe 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí, kategória 720 – Kapitálové
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transfery vo výške 50 000 EUR z dôvodu zabezpečenia prostriedkov pre teoretické lýceum J.
G. Tajovského v Nadlaku.
18. RO – listom č. MF/17142/2014-441 zo dňa 24. 6. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov na zdroji 13R2, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 710,
investičná akcia č. 30808 vo výške 32 690,47 EUR z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov v rámci projektu SK 2012/2013 EBF P4/8-4 NP pre konečného príjemcu.
19. RO – listom č. MF/16075/2014-441 zo dňa 25. 6. 2014 povolilo MF SR v zmysle UV
SR č. 278/2013 a § 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
rozpočtových prostriedkov v programe 06U – rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 630 vo
výške 675 265 EUR na zabezpečenie finančných prostriedkov na prenájom budovy
Cortenbergh 107 a na rekonštrukciu súčasnej budovy SZ EÚ v Bruseli.
20. RO – listom č. MF/17306/2014-441 zo dňa 26. 6. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov v programe 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí vo výške 50 000 EUR z dôvodu
zabezpečenia prostriedkov na podporu aktivít cirkevných zborov a misií a na vytváranie
podmienok pre ich činnosť spojenú s podporou krajanov.
21. RO – listom č. MF/18841/2014-441 zo dňa 19. 6. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR a MPSVR SR vo výške 13 549,17 EUR z dôvodu
zabezpečenia finančných prostriedkov na PARAOH 2014 v Soči.
22. RO – listom č. MF/188597/2014-441 zo dňa 23. 7. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške 1 542,20 EUR
z dôvodu vrátenia nedočerpaných prostriedkov pridelených MV SR_ÚSVRK rozpočtovým
opatrením č. 5/2014.
23. RO – listom č. MF/18867/2014-441 zo dňa 23. 7. 2014 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 MH SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR
a MDVRR SR prekročenie limitu výdavkov z dôvodu prevodu 9 funkčných
štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014, zdroj
111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške 985 588 EUR, z toho
v kategórii 610 o +566 082 EUR na mzdy vyslaných zamestnancov na SZ EU v Bruseli a SM
OECD Paríž.
24. RO – listom č. MF/18875/2014-441 zo dňa 30. 7. 2014 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 8, § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
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správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
limitu výdavkov kapitoly MZVaEZ SR vo výške 3 482 935 EUR nasledovne:
 program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória 710, zdroj 131D vo výške
3 123 298 EUR;
 program 097 – Príspevky SR do MO, kategória 720, zdroj 131D, vo výške 359 637
EUR.
25. RO – listom č. MF/18895/2014-441 zo dňa 27. 8. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR vo výške 3 000 000 EUR,
presunom z programu 0D4 – SK PRES 2016 vo výške 200 000 EUR, z programu 097 –
Príspevky SR do MO vo výške 2 800 000 EUR do programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nájomného, úpravy priestorov
a nákupom zariadenia novej budovy SZ EÚ v Bruseli.
26. RO – listom č. MF/18951/2014-441 zo dňa 4. 8. 2014 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 presunom z kapitoly MZVaEZ SR do kapitol jednotlivých ÚOŠS v programe
0D4 – SK PRES 2016 vo výške 41 363 EUR na pokrytie výdavkov spojených
s predsedníctvom SR v Rade EÚ.
27. RO – listom č. MF/19382/2014-441 zo dňa 7. 8. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov kapitoly MZVaEZ SR v programe 0D4 – SK PRES 2016 vo výške 137 546
EUR, z toho kategória 610 vo výške 58 896 EUR v súvislosti s aktualizáciou personálneho
obsadenia na účely SK PRES a valorizáciou platových tried v zmysle zákona č. 400/2009.
28. RO – listom č. MF/19685/2014-441 zo dňa 7. 8. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov presunom z kapitoly MV SR v prvku 06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP
Technická pomoc vo výške 114 145,93 EUR, z toho zdroj 11S1 vo výške 93 188,75 EUR,
zdroj 11S2 vo výške 16 447,78 EUR a zdroj 11S3 vo výške 4 509,40 EUR.
29. RO – listom č. MF/19687/2014-441 zo dňa 7. 8. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 27130330029101 na podprograme 06G1M – Podpora
zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK – MZVaEZ SR vo výške 22 280
EUR, z toho zdroj 11T1 vo výške 18 938 EUR a zdroj 11T2 vo výške 3 342 EUR.
30. RO – listom č. MF/19729/2014-441 zo dňa 8. 8. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 27140130197101 na podprograme 06G1N – Zlepšenie
kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MZVaEZ SR
výške 177 720 EUR, z toho zdroj 11T1 vo výške 151 062 EUR a zdroj 11T2 vo výške 26 658
EUR.
31. RO – listom č. MF/23233/2014-441 zo dňa 21. 10. 2014 povolilo MF SR
v zmysle § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
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správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie
a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov presunom z programu 097 – Príspevky SR do
MO vo výške 3 210 000 EUR do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov na
zabezpečenie prostriedkov na poistné a odvody do poisťovní.
32. RO – listom č. MF/23290/2014-441 zo dňa 28. 10. 2014 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 medzi MZVaEZ SR a ÚV SR prekročenie limitu výdavkov z dôvodu
prevodu 2 funkčných štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu na rok 2014, zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej
výške 253 978 EUR, z toho v kategórii 610 o 154 757 EUR na mzdy vyslaných zamestnancov
na SZ EU v Bruseli.
33. RO – listom č. MF/23452/2014-441 zo dňa 22. 10. 2014 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, presunom do
rozpočtu kapitoly ÚV SR vo výške 25 685,23 EUR, z toho zdroj 11S1 vo výške 20 969,44
EUR, zdroj 11S2 vo výške 3 701,24 EUR a zdroj 11S3 vo výške 1 014,55 EUR.
34. RO – listom č. MF/23455/2014-441 zo dňa 22. 10. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 21110120034101 na podprograme 0A90L – Elektronizácia
VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR – MZVaEZ SR vo výške
2 000 000 EUR, z toho zdroj 11S1 vo výške 1 506 200 EUR, zdroj 11S2 vo výške 265 800
EUR a zdroj 11S3 vo výške 228 000 EUR.
35. RO – listom č. MF/24073/2014-441 zo dňa 3. 11. 2014 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 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 vo výške 292 773,50 EUR nasledovne:
 program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, zdroj 131D vo výške 3 123 298 EUR.
36. RO – listom č. MF/24758/2014-441 zo dňa 12. 11. 2014 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 05T – Oficiálna rozvojová pomoc vo výške 20 000 EUR, presunom
do rozpočtu kapitoly MO SR na pokrytie výdavkov spojených s výcvikom ukrajinských
expertov v oblasti odmínovania.
37. RO – listom č. MF/25340/2014-441 zo dňa 21. 11. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov v kapitole MZVaEZ SR presunom z kapitoly VPS, v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov, kategória 710 vo výške 86 000 EUR na zabezpečenie prostriedkov
spojených s nákupom balisticky chráneného vozidla pre ZÚ Bagdad.
38. RO – listom č. MF/25572/2014-441 zo dňa 1. 12. 2014 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
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delimitačného protokolu medzi MZVaEZ SR a MF SR prekročenie limitu výdavkov z dôvodu
zabezpečenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014, zdroj 111, program
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške 25 866 EUR, z toho v kategórii 610 vo
výške 16 554 EUR na zabezpečenie osobných výdavkov vyslaného zamestnanca na SZ EÚ
v Bruseli.
39. RO – listom č. MF/26494/2014-441 zo dňa 9. 12. 2014 2014 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, presunom do
rozpočtu kapitoly ÚV SR vo výške 67 538,53 EUR, z toho zdroj 11S1 vo výške 55 138,47
EUR, zdroj 11S2 vo výške 9 732,29 EUR a zdroj 11S3 vo výške 2 667,77 EUR.
40. RO – listom č. MF/26530/2014-441 zo dňa 11. 12. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
0AU – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR do
programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške 48 724 EUR, z toho kategória 610
vo výške 38 993 EUR a kategória 620 vo výške 9 731 EUR.
41. RO – listom č. MF/26882/2014-441 zo dňa 12. 12. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR, presunom z programu
05T- Oficiálna rozvojová pomoc do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške
48 021 EUR z dôvodu vyslania zamestnancov SAMRS ako rozvojových diplomatov na ZÚ
Kišiňov a ZÚ Nairobi.
42. RO – listom č. MF/27031/2014-441 zo dňa 15. 12. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov MZVaEZ SR, presunom z príslušných kapitol ÚOŠS, v programe 0D4 – SK
PRES 2016 vo výške 188 063 EUR, z toho kategória 610 vo výške 129 318 EUR .
43. RO – listom č. MF/27079/2014-441 zo dňa 16. 12. 2014 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 presunom do rozpočtu kapitoly MV SR, program 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, zdroj 13R2 vo výške 566,49 EUR.
44. RO – listom č. MF/27406/2014-441 zo dňa 19. 12. 2014 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 medzi MZVaEZ SR a MF SR prekročenie limitu výdavkov z dôvodu
zabezpečenia delimitácie 1 štátnozamestnaneckého miesta a finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu na rok 2014, zdroj 111, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej
výške 93 602 EUR, z toho v kategórii 610 vo výške 54 642 EUR na zabezpečenie osobných
výdavkov vyslaného zamestnanca na SZ EÚ v Bruseli.
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45. RO – listom č. MF/27424/2014-441 zo dňa 18. 12. 2014 povolilo MF SR v zmysle
ustanovení § 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 vo výške 6 935 456,50 EUR nasledovne:
 program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, zdroj 131D vo výške 635 456,50 EUR;
 program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, zdroj 131D vo výške 6 300 000 EUR.
46. RO – listom č. MF/27490/2014-441 zo dňa 19. 12. 2014 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 kapitole MZVaEZ SR, program 0D4 – SK PRES 2016 a presun do rozpočtu
kapitoly MŽP SR vo výške 21 935 EUR na pokrytie výdavkov spojených s predsedníctvom
SR v Rade EÚ.
47. RO – listom č. MF/27573/2014-441 zo dňa 19. 12. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov MZVaEZ SR, presunom z kapitoly VPS, program 097 – Príspevky SR do MO
vo výške 1 079 425 EUR, z toho kategória 720 vo výške 324 105 EUR z dôvodu
zabezpečenia príspevkov do OSN a ANSF.
48. RO – listom č. MF/27612/2014-441 zo dňa 22. 12. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR,
presunom z programu 0D4 – SK PRES 2016 do programu 097 – Príspevky SR do MO vo
výške 700 000 EUR na zabezpečenie úhrady príspevkov do mierových operácií za rok 2014.
49. RO – listom č. MF/27669/2014-441 zo dňa 23. 12. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR,
presunom z programu 0D4 – SK PRES 2016 do programu 097 – Príspevky SR do MO vo
výške 174 802 EUR. Zároveň sa týmto rozpočtovým opatrením realizoval presun z rozpočtu
kapitoly ÚV SR, program 0D4 – SK PRES 2016 do rozpočtu MZVaEZ SR, program 097 –
Príspevky SR do MO vo výške 3 971,92 EUR. Rozpočtové opatrenie bolo realizované z
dôvodu zabezpečenia úhrady príspevkov do mierových operácií za rok 2014.
50. RO – listom č. MF/27782/2014-441 zo dňa 23. 12. 2014 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 v rámci rozpočtu kapitoly MZVaEZ SR,
presunom z programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 097 – Príspevky SR
do MO vo výške 400 000 EUR, z toho z kategórie 610 vo výške 250 000 EUR.
51. RO – listom č. MF/27873/2014-441 zo dňa 23. 12. 2014 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 rozpočtových
prostriedkov v programe 097 – Príspevky SR do MO vo výške 1 998 615 EUR na
zabezpečenie prostriedkov na úhradu príspevkov do medzinárodných organizácií.
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52. RO – listom č. MF/28140/2014-441 zo dňa 30. 12. 2014 povolilo MF SR v zmysle § 8
ods. 6, § 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
rozpočtových prostriedkov – prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie
spoločných programov EÚ a SR v celkovej sume 2 081 726,62 EUR.
53. RO – listom č. MF/28145/2014-441 zo dňa 30. 12. 2014 povolilo MF SR v zmysle § 8
ods. 6, § 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
rozpočtových prostriedkov vo výške 13 494 777,50 EUR nasledovne:
 program 097 – Príspevky SR do MO, zdroj 131D vo výške 21 017 EUR;
 program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, zdroj 131D vo výške 8 486 827 EUR
a zdroj 111 vo výške 727 685 EUR;
 program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc, zdroj 131D vo výške 762 498,50 EUR
a zdroj 111 vo výške 3 496 750 EUR.
54. RO – listom č. MF/28161/2014-441 zo dňa 30. 12. 2014 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 kapitole MZVaEZ SR, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov a presun
do rozpočtu kapitoly ÚV SR vo výške 3 462,43 EUR z dôvodu úhrady pokrytia výdavkov za
akcie MZVaEZ SR v účelovom zariadení ÚV SR – hotel Bôrik.
55. RO – listom č. MF/28165/2014-441 zo dňa 31. 12. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 22210420057504 v prvku 06U0A09 –Refundácia výdavkov
z OP Technická pomoc – MZVaEZ SR vo výške 141 842,35 EUR, z toho zdroj 11S1 vo
výške 115 800,11 EUR, zdroj 11S2 a 11S3 vo výške 26 042,24 EUR.
56. RO – listom č. MF/28166/2014-441 zo dňa 31. 12. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 27130330029104 na podprograme 06G1M – Podpora
zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK – MZVaEZ SR vo výške 3 342
EUR, z toho zdroj 11T1 vo výške 2 840,70 EUR a zdroj 11T2 vo výške 501,30 EUR.
57. RO – listom č. MF/28167/2014-441 zo dňa 31. 12. 2014 povolilo MF SR prekročenie
limitu výdavkov na základe ŽOP 27140130197104 na podprograme 06G1N – Zlepšenie
kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MZVaEZ SR
výške 26 658 EUR, z toho zdroj 11T1 vo výške 22 659,30 EUR a zdroj 11T2 vo výške
3 998,70 EUR.
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZVaEZ SR
v roku 2014 upravený vo výdavkovej časti na 117 664 986,63 EUR, z toho bežné výdavky
114 046 743,29 EUR a kapitálové výdavky 3 618 243,34 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol
schválený vo výške 6 009 904 EUR a v priebehu rozpočtového roka nebol upravovaný.
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1.2. Príjmy kapitoly
V roku 2014 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 6 009 904 EUR, upravené
v priebehu roka neboli. Skutočná výška plnenia príjmov bola 6 173 980,92 EUR, čo
predstavuje 102,73 % 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
1 538 395
194 033
1 344 362
1 337 677
6 685

220
z toho:

73 607
4 064
10 027
59 516

230
z toho:

3 464 081
3 431 734

240

26

250

1 278

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
administratívne poplatky
poplatky a platby z predaja (ubytovacie služby,
telefón, fax)
kapitálové príjmy
príjmy z predaja kapitálových aktív
úroky z vkladov
príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov

1 302 452
iné nedaňové príjmy
581 385
vratky
495 303
iné (napr. kaucie)
205 858,32
prostriedky z rozpočtu EÚ
_______________________________________________________________________
Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZVaEZ SR, boli za
rok 2014 dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 4 150 641,85 EUR.
Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 7. V porovnaní s rokom 2013 bol v tejto oblasti
zaznamenaný pokles príjmov o 338 564,45 EUR, t. j. o 7,54 %.
290
z toho:

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike
V roku 2014 kapitola MZVaEZ SR prijala na špeciálny účet zriadený v Štátnej
pokladnici finančné prostriedky z rozpočtu EÚ vo výške 205 858,32 EUR. Uvedené finančné
prostriedky boli použité na realizáciu nasledujúcich projektov:

17

 Organizácia a zabezpečenie outdoorového podujatia „10 rokov v EÚ“ v Bratislave,
Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline vo výške 89 999 EUR,
 TV/VIDEO klipy k oslavám 10-teho roku členstva SR v EÚ vo výške 19 820 EUR,
 Distribúcia stredoškolskej učebnice o EÚ vo výške 6 150,08 EUR,
 Organizácia a zabezpečenie galarecepcie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
vo výške 19 989 EUR,
 Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únii vo výške 22 204,54 EUR,
 Internetová kampaň – umiestnenie video klipov k oslavám 10-teho roku členstva SR
v EÚ vo výške 23 999,64 EUR,
 Mediálny plán TV/VIDEO klipov k oslavám 10-teho roku členstva SR v EÚ vo výške
23 696,06 EUR.

1.3.

Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 115 741 487 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR v priebehu roka 2014 upravený na 117 664 986,63 EUR a skutočne bol
čerpaný v objeme 117 510 959,05 EUR na 99,86 % .

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.1.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 111 541 880 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na 114 046 743,29 EUR a skutočne bol čerpaný v sume
113 894 659,02 EUR na 99,86 %.
V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610 vo výške 47 221 032 EUR, upravený na
48 528 384,06 EUR a bol čerpaný v sume 48 386 898,22 EUR na 99,70 %.
V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k úprave schváleného
rozpočtu v tejto kategórii najmä z týchto dôvodov:
 v súvislosti s podpísanými delimitačnými protokolmi medzi MZVaEZ SR a MH SR,
MDVRR SR, MPRV SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR 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;
 v súvislosti so zabezpečením osobných výdavkov na vyslaných zamestnancov SAMRS
ako rozvojových diplomatov na ZÚ Kišiňov a ZÚ Nairobi;
 zabezpečenia financovania osobných výdavkov zamestnancov v súvislosti s prípravou
SK PRES.
V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške
10 375 411 EUR, upravený bol na 14 112 136,32 EUR a čerpaný vo výške 14 013 978,08 EUR,
na 99,30 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja čerpania.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 31 560 192 EUR,
upravený na 34 452 411,60 EUR bol čerpaný v sume 34 583 466,64 EUR na 100,38 %.
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.
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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 5 852 720,55 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 MZVaEZ 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.
Najvyšší politickí predstavitelia vlády SR 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 5 414 565,37 EUR, na nákup materiálu vo výške
2 432 543,22 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným vo výške 1 443 066,85 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu v sume 2 307 900,34 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí
nájomné za prenájom 24,57 % (8 500 206,01 EUR). Ide hlavne o prenájom bytov, rezidencií,
rezidenčných bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola vyčerpaná
čiastka vo výške 8 625 833,14 EUR. Tvorba sociálneho fondu v kategórii 637 bola v zmysle
kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške 190 089,14 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, jubileá a na ostatnú sociálnu podnikovú politiku.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 22 385 245 EUR,
upravený na 16 953 811,31 EUR bol čerpaný v sume 16 910 316,08 EUR na 99,74 %.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli účelovo určené prostriedky na poplatky za
členstvo SR v medzinárodných organizáciách vo výške 12 844 353 EUR, upravený rozpočet na
príspevky do MO bol 9 166 668,92 EUR, čerpanie vo výške 9 166 668 EUR na 100 %.
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 3 426 392,50 EUR a čerpané vo výške 3 424 932,17
EUR na 99,95 %. Prostriedky vo výške 4 259 248,50 EUR boli v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. a so súhlasom MF SR presunuté na ich ďalšie použitie v rokoch 2015 a 2016.
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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 2 217 500
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 116 760 EUR, upravený na 173 343,45 EUR a čerpaný v sume
156 420,83 EUR, t. j. 90,23 %.
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 109
800 EUR, v priebehu rozpočtového roka bol upravený na 134 800, čerpanie bolo vo výške 109
800 EUR, čo predstavuje 81,45 %. 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 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 bola dňa 22. januára
2014 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci dotačnej schémy
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd - LP/2014.
Účely výzvy boli stanovené v zmysle zákona v nasledovnom znení:
1.
2.

presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv;
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Pre rok 2014 boli v nadväznosti na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR určené nasledovné priority výzvy:
 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných
skupín v oblasti ľudských práv;
 zefektívnenie vymožiteľnosti práva;
 predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku.
Výška disponibilných zdrojov pre poskytnutie dotácií predstavovala v roku 2014 čiastku
855 000 EUR.
S cieľom zvýšenia informovanosti žiadateľov o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MZVaEZ SR boli vo februári 2014 zrealizované odborné semináre v Bratislave, Košiciach
a v Banskej Bystrici. Cieľom seminárov bola priama komunikácia so žiadateľmi, nielen
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o spôsobe podania žiadostí, ale aj o identifikovaní nedostatkov pri poskytovaní dotácií a platnej
legislatíve.
V rámci výzvy bolo predložených 276 žiadostí, z ktorých bolo 262 po administratívnej
kontrole vyhodnotených ako úplné a postúpené na posudzovanie odbornou hodnotiacou
komisiou.
Hodnotiaca komisia bola v zmysle výnosu ministerstva č. 452/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe
komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zložená zo zamestnancov ministerstva, zástupkyne Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, zástupkyne Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, zástupkýň
za občiansku spoločnosť a zástupkýň za rodičovské združenia. Rôznorodé zloženie komisie
bolo prínosom pre efektívne a transparentné prerozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Ministerstvo uzatvorilo v roku 2014 zmluvy so 48 úspešnými žiadateľmi (1 zmluva
bola uzatvorená so žiadateľom, ktorý bol zaradený v zozname rezervných žiadostí).
ZOZNAM POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V ROKU 2014
v EUR
Prijímateľ dotácie
Mgr. Eva Raffajová
EDAH o.z.

Miroslava Bobáková
Fórum pre pomoc starším,
Ľubica Gálisová
Základná škola s materskou
školou Novosad
Orchidea n.o.
\'Projekt Fórum\' - občianske
združenie
Súkromné centrum pedagogickopsychologického poradenstva a
prevencie
Integrácia svieti pre všetky deti
rovnako
OZ Lavuta
„INICIATÍVA“, o. z.
CPM-Centrum prevencie
mládeže /Mgr.Marcela Voreková
cult-E Európska kultúra

Názov projektu

Poskytnutá dotácia

Každý má právo športovať
Poznačená generácia
Posilňovanie ženských ľudských
práv prostredníctvom vzdelávacích
aktivít, aktivizmu a sieťovania
Zvyšovanie právneho vedomia
starších a prevencia v boji proti
zneužívaniu a porušovaniu ich práv

5 000
19 300

Škola a ľudské práva
Posilnenie práv detí v oblasti
sociálnoprávnej ochrany

14 561

Stredoeurópske fórum 2014

15 000

Rovesníci o/k ochrane ľudských
práv II
Integrácia 2014 - Integrácia svieti
pre všetky deti rovnako
Vzdelávanie umením
Žijeme spolu
Vystúp z bludného kruhu a netoleruj
žiadne formy intolerancie
Shoa-dialóg o holokauste
medzinárodný multižánrový festival
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9 999

20 000

25 415

5 800
10 000
12 000
10 000
6 160
15 000

European Information Society
Institute, o. z.
Nadácia Milana Šimečku
Protect work
EUROIURIS - Európske právne
centrum, o. z.
Združenie inteligencie Rusínov
Slovenska

Sociálne siete verzus základné
ľudské práva a slobody
Rozvoj vzdelávania o holokauste
Ľudské práva v integračnom procese
znevýhodnených
Vzdelávanie justičnej obce SR v
oblasti ochrany ľudských práv

Čemerica III
Sme si rovní, nie rovnakí (Levoča,
Úspech, n.o.
Prešov, Košice).
Integrácia detí s vysokofunkčným
Združenie na pomoc ľuďom s
autizmom v bežných základných
mentálnym postihnutím
školách.
ĽUDSKÉ PRÁVA = učme sa mať v
Mesto Sereď
úcte seba a iných
NOMANTINELS
Pripojení
Slovenský výbor pre UNICEF
Participuj na detských právach!
Informácie pomáhajú uplatniť právo
na ľudskú dôstojnosť a znížiť
Liga za duševné zdravie SR, o.z. diskrimináciu
OZ Spišské divadlo
Čierne oči v tme
Popularizácia rodovo symetrického
Záujmové združenie žien
jazyka v kontexte rodovej rovnosti a
ASPEKT
ľudských práv
Aron Grünhut - zabudnutý židovský
PARADYSIO
bojovník za ľudské práva
Prvá právna pomoc pre azylových
Liga za ľudské práva, o.z.
právnikov
eSlovensko
NEHEJTUJ.sk 02
TK DANUBE Bratislava
Human integra cup 2014
EFFETA - Stredisko sv.
Svet nepočujúcich. Právo na
Františka Saleského
rovnosť, porozumenie a informácie.
PRO EDUCATION International
LANGUAGE EDUCATION &
CONSULTING CENTRUM
s.r.o.
Mládež - ľudské práva a slobody
CESTY DO INEJ DIMENZIE (bez
Základná škola
násilia, diskriminácie a intolerancie)
OTVORENÝ PRIESTOR
Tvorivý dom na vidieku n.o.
TOLERANCIE
Iniciatíva Inakosť
Filmový festival inakosti 2014
Q-centrum: vzdelávaním a
poradenstvom k podpore a ochrane
Queer Leaders Forum
LGBTI ľudí
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10 000
19 020
10 323
23 930
50 000
21 680

8 000
5 000
20 000
48 372

37 585
16 000

20 175,60
15 000
23 110
15 000
18 500
42 000

17 968
9 994
5 300
27 332

25 962

Spoločnosť ochrany
spotrebiteľov S.O.S. Poprad
Liga proti bezpráviu
Asociácia odborných
pracovníkov sociálnych služieb
OZ

Nadácia Charty 77
Galantské osvetové stredisko
Turčianske kultúrne stredisko v
Martine

ReSocia, n.o.

Mládež ulice

OZ v OBRAZE, Oľga
Pohanková, predsedníčka
Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka
Slovensko

Senior Ombudsman
Zdravie pri práci - vzdelávanie v
oblasti ľudských práv
Dodržiavanie ľudských práv a
slobôd v zariadeniach sociálnych
služieb
Presadzovanie , podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd
prostredníctvom Bezplatnej právnej
poradne
Tolerancia v každodennom živote vzdelávacie workshopy
Tanec spája - umenie zbližuje
Ochrana ľudských práv a slobôd v
podmienkach ZŠ v Kecerovciach a
Spojenej školy internátnej v Ždani.
Podpora a motivácia k tolerancií
prostredníctvom terénnych
nízkoprahových programov
Kniha BOLI SME LEN ČÍSLA
inšpirovaná posolstvami o
holokauste z televíznych
dokumentov NEZABUDLI SME

Občianske združenie Bagar

Hej, svet, tu sme!
Je najvyšší čas na vekový
manažment

SOCIA - Nadácia na podporu
sociálnych zmien

Kampaň na zvyšovanie povedomia s
edukatívnymi prvkami s cieľom
meniť vnímanie seniorov u mladších
cieľových skupín

35 890
22 642

8 000

20 000
5 260
11 400

7 065

15 000

10 000
21 047
10 000

29 520

Žiadosti o poskytnutie dotácií boli predkladané, hodnotené a spracovávané
prostredníctvom elektronického systému, ktorý umožňuje prácu so žiadosťami v jej rôznych
štádiách spracovania.
1.3.1.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený
v sume 4 199 607 EUR, upravený na 3 618 243,34 EUR a čerpaný vo výške 3 616 300,03
EUR, na 99,94 %.

23

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 1 400 000 EUR, upravený
rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 2 722 765,98 EUR a čerpaný vo výške
2 720 822,67 EUR, t. j. na 99,92 %. 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
predpokladalo v roku 2014 na:

nákup strojov a zariadení;

nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;

nákup dopravných prostriedkov;

výstavbu budovy Pražská č. 7;

stavebné úpravy Hlboká č. 2 a Pražská č. 1;

výstavbu garáží ZÚ Sofia;

rekonštrukciu strechy ZÚ Bukurešť;

komplexný systém šifrovej ochrany SR;

bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí;

rekonštrukciu objektu SZ EÚ Brusel;

rekonštrukciu strechy ZÚ Washington;

nákup softvéru a licencií;

rekonštrukciu služobného bytu ZÚ Káhira;

klimatizačné zariadenia ZÚ Moskva;

dispozičné zmeny a modernizáciu výťahu ZÚ Londýn.
MF SR žiadosti MZVaEZ SR vyhovelo. Listom č. MF/ 8995/2014-441 zo dňa 4. 2.
2014, listom č. MF/18875/2014-441 zo dňa 30. 7. 2014, listom č. MF/27424/2014 zo dňa 18.
12. 2014 povolilo presun týchto prostriedkov do roku 2014 v plne požadovanej výške
a štruktúre.
V roku 2014 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 2013 a 2014
celkom vo výške 9 214 512 EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2015 a ďalších na:

bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí;

nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;

výstavbu budovy Pražská č. 7;

rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;

nákup dopravných prostriedkov,

rekonštrukciu bytu ZÚ Buenos Aires;

rekonštrukciu objektu SZ EÚ Brusel;

nákup strojov a zariadení;

výstavba garáží ZÚ Sofia;

komplexný systém šifrovej ochrany SR;

rekonštrukciu služobného bytu ZÚ Káhira;

stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.
MF SR žiadosti MZVaEZ SR vyhovelo listom č. MF/28145/2014 zo dňa 30. 12. 2014
a zaviazalo rozpočtové prostriedky kapitoly z roku 2014.

24

V roku 2014 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 boli použité v podprograme 06U0A – Tvorba
a implementácia politík v objeme 2 720 822,67 EUR na:
IA 13019 – „Stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1“: celkové čerpanie
366 114,27 EUR, prostriedky boli vynaložené najmä na realizáciu stavebných úprav
podzemných garáží a na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov jedálne,
kuchyne a bufetu. Prostriedky vo výške 263 885 EUR boli viazané na použitie v roku 2015.
Investičná akcia prebieha.
IA 19616 – „Výstavba budovy Pražská 7“: celkové čerpanie 893 935,93 EUR na
autorský a stavebný dozor a samotnú realizáciu výstavby za obdobie 15. 4. 2014 - 30. 11. 2014.
Prostriedky vo výške 2 060 895 EUR boli viazané na použitie v roku 2015 na dofinancovanie
výstavby. Investičná akcia prebieha.
IA 11879 – „Nákup strojov a zariadení - zahraničie“: celkové čerpanie 48 551,28 EUR,
a to na interiérové vybavenie alebo stroje a zariadenia pre ZÚ: Addis Abeba (klimatizačné
zariadenie), Berlín (pódium), Varšava (kopírka), Washington (multifunkčné zariadenie VT),
Brazília (kuchynská linka), Praha (systém EZS k oploteniu rezidencie), Brazília (traktorkosačka), Moskva (sušička, umývačka, mraznička), Madrid (klimatizácia), Bern (sedačka),
Soul (nábytok), SM Viedeň (klimatizácia);
IA 27351 – „Bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí“: celkové čerpanie 38 234,36
EUR. V rámci investičnej akcie boli realizované stavebné činnosti na konzulárnych
oddeleniach v zahraničí na ZÚ: Budapešť, Teherán, Addis Abeba, Bagdad, Viedeň a GK New
York za účelom implementácie podmienok Schengenského acquis. Prostriedky vo výške
210 320 EUR boli viazané na použitie v nasledujúcom roku, z toho na dokončenie úprav
konzulárnych oddelení (ďalej len KO) Budapešť 60 320 EUR a ostatné prostriedky na
bezpečnostné úpravy iných KO na úradoch SR v zahraničí, napr. Praha, Ankara, Dillí,
Washington.
IA 27565 – „Výstavba garáži ZÚ Sofia“: celkové čerpanie 88 394,95 EUR na
projektovú a inžiniersku činnosť, autorský a stavebný dozor a samotnú realizáciu výstavby.
Prostriedky vo výške 41 603 EUR boli viazané na použitie v nasledujúcom roku na dokončenie
investičnej akcie.
IA 30029 – „Klimatizačné zariadenia ZÚ Moskva“: celkové čerpanie 24 713,81 EUR
na zabezpečenie klimatizácie v apartmánových bytoch v objekte SD Moskva. Investičná akcia
je ukončená.
IA 28940 – „Rekonštrukcia služobného bytu ZÚ Káhira“: – investičná akcia bola
v rokoch 2013 - 2014 dočasne pozastavená pre nepokoje v krajine. Na túto investičnú akciu
boli vynaložené prostriedky na projektovú dokumentáciu ešte v roku 2013, až koncom roka
2014 bola podpísaná zmluva s dodávateľom rekonštrukčných prác. Prostriedky na samotnú
realizáciu rekonštrukcie vo výške 37 050 EUR boli viazané na použitie v roku 2015.
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IA 28943 – „Rekonštrukcia objektu SZ EU Brusel“: – prostriedky vo výške 30 000
EUR boli viazané na použitie v roku 2015 na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii
priestorov v súvislosti s prípravou na predsedníctvo SR v EÚ.
IA 29192 – „Rekonštrukcia strechy ZÚ Washington“: celkové čerpanie 53 517,95
EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30250 – „Rekonštrukcia kuriérneho bytu ZÚ Kišiňov“:
9 999,94 EUR, investičná akcia je ukončená.

celkové čerpanie

IA 30252 – „Rekonštrukcia bytu na Mapesbury Rd. Londýn“: celkové čerpanie
20 387,58 EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30275 – „Navýšenie oplotenia rezidencie ZÚ Praha“: celkové čerpanie 1 950,47
EUR, investičná akcia je ukončená. Navýšenie oplotenia bolo doplnené systémom EZS,
financovaným v rámci investičnej akcie 11879.
IA 30249 – „Rekonštrukcia strechy ZÚ Moskva 2. etapa“: celkové čerpanie 5 426,83
EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30251 – „Rekonštrukcia záhradného domčeka v areáli rezidencie ZÚ Varšava“:
celkové čerpanie 14 624,43 EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30342 – „Markíza na rezidencii ZÚ Varšava“: celkové čerpanie 11 797,62 EUR,
investičná akcia je ukončená.
IA 30286 – „Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZÚ Belehrad“: celkové čerpanie
19 989,26 EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30254 – „Čiastočná rekonštrukcia kotolne ZÚ Viedeň“: celkové čerpanie 19 746,60
EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30952 – „Klimatizácia časti priestorov ZÚ Viedeň“: celkové čerpanie 17 933,63
EUR, investičná akcia je ukončená.
IA 30253 – „Rekonštrukcia fasády ZÚ Belehrad“: celkové čerpanie 19 869,70 EUR,
investičná akcia je ukončená.
IA 00252 – „Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn“: – prostriedky vo výške 5 000 EUR
boli viazané na použitie v roku 2015 na čiastočné financovanie projektovej dokumentácie.
IA 30255 – „Rekonštrukcia bytu ZÚ Buenos Aires“: celkové čerpanie 6 852,27 EUR,
prostriedky boli vynaložené na časť rekonštrukcie bytu, zostávajúce prostriedky vo výške 6 745
EUR boli viazané na použitie v roku 2015 za účelom ukončenia a dofinancovania
rekonštrukčných prác.
IA 31161 – „Rekonštrukcia bytu v objekte rezidencie SM New York“: celkové čerpanie
7 532,94 EUR, investičná akcia je ukončená.
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IA 2031 – „Nákup služobných motorových vozidiel v zahraničí“: celkové čerpanie
505 793,20 EUR. Nákup osobných automobilov bol realizovaný na ZÚ: Mexico, Buenos Aires,
Dillí, Abu Dhabi, Skopje, Bukurešť, Taškent, Madrid, Riga, Tirana, Tbilisi a Atény. Ďalej boli
obmenené úžitkové vozidlá (mikrobusy) na ZÚ: Budapešť, Nikózia, Viedeň a referentské
vozidlo pre ZÚ Varšava. Vo všetkých prípadoch nákup automobilov na ZÚ SR bol realizovaný
v súlade so súvisiacim osobitným vnútorným predpisom MZVaEZ SR. Prostriedky vo výške 39
000 EUR boli viazané na použitie v roku 2015.
IA 11844 – „Nákup kancelárskych strojov zariadení SLUŽ“: celkové čerpanie 8 931,60
EUR, z toho interiérové vybavenie 2 200 EUR a na nákup strojov a zariadení 6 731,60 EUR.
Prostriedky vo výške 92 014 EUR boli viazané na použitie v roku 2015 na digitalizáciu
kongresovej sály v súvislosti s prípravou SR na predsedníctvo v EÚ a tiež na doplnenie
klimatizácie do priestorov MZVaEZ SR.
IA 2031 – „Nákup služobných motorových vozidiel v ústredí“: celkové čerpanie 78 798
EUR na nákup 2 úžitkových motorových vozidiel.
IA 2015 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“: celkové čerpanie vo
výške 66 309 EUR. V rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nákup komponentov na
rozšírenie kamerového systému a elektronickej zabezpečovacej signalizácie na MZVaEZ SR
a nevyhnutný nákup výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike.
IA 2021 – „Nákup softvéru a licencií“: celkové čerpanie vo výške 196 380 EUR.
V rámci investičnej akcie bolo zrealizované zhotovenie a dodávka komunikačného systému
VISMail 2 a obstaranie systému ŠOI pre mobilnú telefónnu komunikáciu.
IA 2025 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“: celkové čerpanie vo
výške 8 340 EUR. V rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nákup digitálneho kopírovacieho
zariadenia.
IA 23194 – „Nákup kancelárskych strojov a zariadení“: celkové čerpanie vo výške
138 188,70 EUR. V rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nákup kamerového systému
a elektronickej zabezpečovacej signalizácie pre novú budovu SZ EÚ Brusel.
IA 11880 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“: celkové čerpanie vo
výške 16 383,63 EUR. V rámci investičnej akcie bol zrealizovaný nákup komponentov na
rozšírenie kamerového systému a elektronickej zabezpečovacej signalizácie na ZÚ SR.
IA 30808 – „Fond pre vonkajšie hranice MV SR“: čerpanie vo výške 32 124 EUR.
V rámci investičnej akcie boli obstarané HW komponenty na doplnenie a obmenu na ZÚ SR.

Kategória 720 - kapitálové transfery
Rozpočet v kategórii 720 bol schválený vo výške 2 799 607 EUR, rozpočtovými
opatreniami upravený na 895 477,36 EUR a čerpaný vo výške 895 477,36 EUR, t. j. 100 %.
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 programe 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí na účely poskytovania dotácií.
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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 20 154 162 EUR, upravený na
20 414 270,52 EUR, bol čerpaný vo výške 20 466 765,30 EUR, na 100,25 %. 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 č. 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
9 681 493 EUR, upravený na 9 915 567,29 EUR a bol čerpaný v objeme 9 800 000,59 EUR, na
98,83 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ústredia po
štvrťrokoch v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013
OBDOBIE
1. štvrťrok 2013
1. štvrťrok 2014
2. štvrťrok 2013
2. štvrťrok 2014
3. štvrťrok 2013
3. štvrťrok 2014
4. štvrťrok 2013
4. štvrťrok 2014
rok 2013
rok 2014

Prepočítaný stav
zamestnancov
486,0
478,9
490,5
492,8
484,2
506,8
479,0
500,8
448,3
494,8

Priemerný mes. plat
1 551,00
1 631,40
1 572,30
1 598,60
1 652,00
1 514,40
1 758,30
1 613,00
1 633,40
1 589,40

Priemerný mesačný plat v roku 2014 bol vo výške 1 589,40 EUR, čo predstavuje pokles
oproti predchádzajúcemu roku o sumu 44 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí
všetci zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov financovaných z programu 0D4 – SK PRES
2016 v ústredí, Operačného programu Technická pomoc a zamestnancov financovaných
z nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.
Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 2 563 431 EUR bol upravený na
3 693 341,86 EUR a čerpaný vo výške 3 661 334,42 EUR, t. j. na 99,13 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 5 980 208 EUR bol
upravený na 4 378 556,12 EUR a čerpaný vo výške 4 556 148,97 EUR, t. j. na 104,05 %.
Prostriedky boli vynaložené na cestovné výdavky pri pracovných, inšpekčných cestách
a študijných pobytoch zamestnancov ústredia a ÚSŽZ v sume 954 885,92 EUR, na poplatky za
všetky druhy energií a komunikačných služieb v sume 517 007,69 EUR, na nákup kníh,
časopisov, kancelárskeho materiálu, vybavenie prevádzkových priestorov, reprezentačné
a ostatné materiály a služby vo výške 404 696,71 EUR. Na pohonné hmoty, servis a údržbu
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dopravných prostriedkov boli vynaložené prostriedky v sume 25 018,14 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu budov, prevádzkových zariadení, výpočtovej techniky v sume
1 116 265,86 EUR, na nájomné skladov, dielní a parkovacích plôch bolo vynaložených
177 294,42 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 1 342 497,97 EUR.
V rámci rozpočtu kategórie 630 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 44 742,31
EUR na aktivity súvisiace s činnosťou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR, organizáciou výtvarno-literárnej súťaž Ľudské práva očami detí,
organizáciou národnej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a
udeľovaním ocenenia osobností za významný prínos v oblasti ľudských práv.
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
V roku 2014 sa uskutočnilo 8 zasadnutí rady pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť. SEPK/OĽPR v priebehu roka plynulo zabezpečovali úlohy sekretariátu rady
a obsahovo zastrešovali jednotlivé zasadnutia. Všetkých 8 zasadnutí sa konalo v priestoroch
Úradu vlády SR. V tejto súvislosti vznikli výdavky na prepis zvukových záznamov,
občerstvenie, náhrady cestovných výdavkov pre členov rady reprezentujúcich občiansku
komoru.
Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
V roku 2014 sa pokračovalo v príprave koncepčného programového dokumentu vlády
SR v oblasti ľudských práv - Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.
V máji 2014 boli zorganizované 2 celodenné podujatia na tému Dialóg o podstate a zmysle
ľudských práv a Inštitucionálna architektúra ochrany ľudských práv s využitím externých
facilitátorských služieb. Počas celého roka priebežne zasadala koordinačná skupina, riadiaci
výbor a redakčný tím. Fungovanie platforiem kreovaných radou zabezpečoval sekretariát rady.
Pre účely spracovania jednotlivých východiskových materiálov vypracovaných gestormi tém
a vyhotovenia návrhu stratégie boli v máji uzatvorené dohody o vykonaní práce s 3 expertmi
(p. Silviou Porubänovou, p. Dagmar Hornou a p. Branislavom Fridrichom). V termíne od
6. augusta do 10. októbra 2014 sa uskutočnilo za účelom odstránenia rozporov k materiálu
vzniknutých počas medzirezortného pripomienkového konania 34 expertných rokovaní.
Príprava dokumentu bola ukončená dňa 1. decembra 2014, kedy bol návrh materiálu schválený
radou a postúpený na rokovanie vlády SR.
Výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí
V marci 2014 bol podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR z titulu jeho funkcie predsedu rady vyhlásený 2. ročník súťaže Ľudské práva
očami detí. Ambíciou súťaže na tému Máme právo na názor, bola podpora diskusie o ľudských
právach, tolerancii a ľudskej dôstojnosti už od začiatku výchovno-vzdelávacieho procesu.
Spoluorganizátormi súťaže boli, tak ako v roku 2013, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA a Slovenský
výbor pre UNICEF.
V priebehu súťaže boli zorganizované interaktívne hodiny za účasti predstaviteľov
živých knižníc a Junior Ambasádorov na 6 školách, ktoré sa umiestnili v prvom ročníku súťaže
na 1., 2., a 3. mieste v oboch kategóriách.
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Celkovo sa do súťaže zapojilo 368 základných škôl, vrátane osemročných gymnázií.
Žiaci celkovo zaslali 721 výtvarných a 398 literárnych prác.
Ceny víťazom boli odovzdané na slávnostnom podujatí pod záštitou PPV a MiZVaEZ
SR, dňa 26. júna 2014 v priestoroch Palugyayovho paláca.
Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv
Ocenenie osobností za významný prínos v oblasti ľudských práv
Pod záštitou PPV a MiZVaEZ SR sa dňa 8. decembra 2014 v priestoroch Palugyayovho
paláca konala Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Predmetom
konferencie bolo zhodnotenie dvojročného procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v SR kľúčovými aktérmi procesu, ako aj nezávislými expertmi.
Konferencie sa zúčastnilo približne 120 účastníkov. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné
odovzdanie ceny za významný prínos v oblasti podpory a ochrany ľudských práv. Ocenenie
PPV a MiZVaEZ SR za rok 2014 bolo udelené in memoriam prof. JUDr. Viere Strážnickej.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 1 057 972 EUR, bol
upravený na 1 993 388,44 EUR a čerpaný vo výške 1 976 433,10 EUR, t. j. na 99,14 %.
Slovenská komisia pre UNESCO (ďalej SK UNESCO) aj v roku 2014 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 hodnotenom období disponovala SK UNESCO sumou 66 388 EUR zo štátneho
rozpočtu.
Sekretariát SK UNESCO
Personálne obsadenie Sekretariátu SK UNESCO sa oproti r. 2013 zmenilo tým, že od
novembra 2014 nastúpila Mgr. Alena Halgašová na miesto po Ing. Silvii Swan, ako zmluvná
pracovníčka na 6 hod. pracovný úväzok, financovaná z prostriedkov SK UNESCO. V priebehu
roka 2014 sa konali pravidelné zasadnutia predsedníctva SK UNESCO. 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 ich organizačnej a finančnej stránke. Medzi
najvýznamnejšie patrilo 194. a 195. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO.
V spolupráci národných komisií pre UNESCO Nemecka, Rakúska a Slovenska sa
v dňoch 15. - 17. 6. 2014 uskutočnila v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia na
tému „Udržateľnosť vedy v Strednej a Východnej Európe“. Konferencie sa zúčastnili
zástupcovia exekutívy a vedeckých inštitúcií z Rakúska, Českej republiky, Estónska, Nemecka,
Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Slovinska. Cieľom workshopu bolo
zanalyzovať súčasné postavenie vedy v krajinách SVE, zadefinovať možnosti jej ďalšieho
rozvoja, vrátane identifikovania adekvátnych politických a inštitucionálnych opatrení.
V spolupráci s vydavateľom „World Heritage Review“ (WHR) a Pamiatkovým
úradom SR, sekretariát SK UNESCO zabezpečil v mimoriadnom vydaní časopisu WHR, pri
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príležitosti konania 37. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Dohe/Katar, publikovanie
materiálu propagujúceho svetové kultúrne a prírodné dedičstvo na Slovensku. Koncom roka
2014 SK UNESCO reagovala na výzvu UNESCO a prispela do Fondu Dohovoru na ochranu
rozmanitosti kultúrnych prejavov vo výške 2 300 EUR. V roku 2015 si UNESCO pripomína
10. výročie tohto dohovoru, ktorého je SR zmluvnou stranou.
Z hľadiska fungovania a perspektívy posilnenej spolupráce národných komisií pre
UNESCO bolo dôležité prvé inter-regionálne stretnutie národných komisií pre UNESCO,
ktoré sa uskutočnilo v júli 2014 v Astane/Kazachstan. Za SK UNESCO sa ho zúčastnil jej
predseda.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli vyčlenené finančné prostriedky na dotácie
poskytované ÚSŽZ vo výške 911 718,44 EUR.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 695 000 EUR bol upravený na 1 441 034 EUR a čerpaný vo výške 1 440 819,54
EUR na 99,98 %. 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 1 897 138 EUR, bol čerpaný vo výške
1 896 940,77 EUR na 99,98 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
223 415 EUR a čerpaný vo výške 223 350,01 EUR na 99,97 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
99 010,63 EUR bol čerpaný vo výške 99 010,63 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 423 558,12 EUR
a čerpaný vo výške 423 425,88 EUR na 99,96 %.
Upravený rozpočet v kategórii 640 - bežné transfery vo výške 918 401,89 EUR bol
čerpaný vo výške 918 401,89 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 kapitálové transfery bol vo
výške 232 752,36 EUR, čerpaný vo výške 232 752,36 EUR na 100%.
01.1.3.2 - Zastupiteľské úrady SR v zahraničí
Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31. 12. 2014 (spolu 89):
•
63 veľvyslanectiev;
•
7 stálych misií;
•
8 generálnych konzulátov;
•
2 pobočky zastupiteľského úradu;
•
8 slovenských inštitútov;
•
1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad.
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Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 69 902 747 EUR, upravený na
77 040 787,33 EUR bol čerpaný vo výške 76 917 146,98 EUR na 99,83 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
37 767 842 EUR, upravený na 37 767 842 EUR a bol čerpaný v objeme 37 627 474,19 EUR na
99,93 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ZÚ SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013
OBDOBIE
1. štvrťrok 2013
1. štvrťrok 2014
2. štvrťrok 2013
2. štvrťrok 2014
3. štvrťrok 2013
3. štvrťrok 2014
4. štvrťrok 2013
4. štvrťrok 2014
rok 2013
rok 2014

Prepočítaný stav
zamestnancov
634,0
640,7
637,5
646,1
642,1
641,4
632,0
651,0
636,4
644,8

Priemerný mes. plat
4 925,00
4 894,20
4 882,10
4 919,10
4 807,80
4 872,40
4 913,70
4 862,50
4 882,20
4 887,10

Priemerný mesačný plat v roku 2014 bol vo výške 4 887,10 EUR, čo predstavuje nárast
oproti predchádzajúcemu roku o sumu 4,9 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí
všetci zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov financovaných z programu 0D4 – SK PRES
2016 v ústredí a Operačného programu Technická pomoc.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní - kategória 620 vo výške
6 777 929 EUR bol upravený na 10 120 311,72 EUR a čerpaný vo výške 10 061 442,18 EUR
na 99,41 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet na tovary a ďalšie služby v kategórii 630 vo výške 25 346 976 EUR
bol upravený na 29 261 266,61 EUR a čerpaný vo výške 29 221 910,37 EUR na 99,86 %.
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
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 4 805 531,05 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 4 840 215,81 EUR;
materiálové výdavky v sume 1 977 399,29 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych
potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na
bezpečnostné a reprezentačné služby;
výdavky na dopravné vo výške 1 417 221,94 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty,
servis, poistenie motorových vozidiel;
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rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní,
a strojov a zariadení v objeme 1 185 021,28 EUR;
nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške
8 322 711,59 EUR;
ostatné tovary a služby vo výške 6 673 809,41 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 10 000 EUR,
upravený na 6 321 EUR, bol čerpaný v sume 6 320,24 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 1 281 731,98 EUR a bol čerpaný vo výške
1 280 003,13 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 1 325 935 EUR, upravený na
1 261 761 EUR a čerpaný bol v objeme 1 255 032,55 EUR na 99,46 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
775 000 EUR, upravený na 753 481 EUR a bol čerpaný v objeme 753 478,78 EUR na 99,99 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov SI SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013
OBDOBIE
1. štvrťrok 2013
1. štvrťrok 2014
2. štvrťrok 2013
2. štvrťrok 2014
3. štvrťrok 2013
3. štvrťrok 2014
4. štvrťrok 2013
4. štvrťrok 2014
rok 2013
rok 2014

Prepočítaný stav
zamestnancov
12,2
13,0
11,7
13,0
11,3
12,7
12,3
12,5
11,9
12,8

Priemerný mes. plat
4 976,00
4 840,90
4 636,50
4 889,20
4 734,80
4 924,00
4 854,90
4 982,10
4 800,60
4 909,10

Priemerný mesačný plat v roku 2014 bol vo výške 4 909,10 EUR, čo predstavuje nárast
oproti predchádzajúcemu roku o sumu 108,5 EUR.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
185 900 EUR bol upravený na 208 867 EUR a čerpaný vo výške 202 162,83 EUR na 96,79 %.

33

Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 365 035 EUR bol
upravený na 299 016 EUR a čerpaný vo výške 298 993,94 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.
Zastupiteľské úrady SR v zahraničí realizovali v roku 2014 kultúrno–prezentačné
aktivity stanovené ústredím a ročným rámcovým programom. ZÚ prezentovali slovenskú
kultúru, umenie a vedu, významné historické výročia a turistický ruch SR a slovenská kultúra
bola úspešne zastúpená ako v bilaterálnych, tak aj v multilaterálnych kultúrnych aktivitách.
Počas roku 2014 sa realizovali rôzne kultúrne podujatia pri príležitosti 10. výročia
vstupu SR do EÚ, 25. výročia nežnej revolúcie, 70. výročia SNP a 100. výročia 1. svetovej
vojny. Výraznejšiu prezentáciu slovenského umenia sa podarilo zabezpečiť aj prostredníctvom
poskytnutia finančných príspevkov z rozpočtu prideleného do vecnej gescie príspušného
doboru. OKUD priamo finančne podporil 39 projektov organizovaných ZÚ vo svete (napríklad
Týždeň slovenskej kuchyne v Pekingu, koncert Mariána Čekovského v Kodani, koncert
dievčenského speváckeho súboru v Bukurešti, premietanie filmu Legenda o lietajúcom
Cypriánovi v Belehrade, fotografická výstava obrazov o A. Dubčekovi v Lisabone, koncert V4
v Štokholme, Medzinárodný filmový festival v Taipei a pod.)
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. SI sa v roku 2014 aktívne zapojili aj do
aktivít EUNIC.
MZVaEZ SR participovalo aj na projektoch Stredoeurópskej platformy v Baku
v Azerbajdžane – Výstava skla a porcelánu „Hot and Cold“.
Upravený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 397 EUR bol čerpaný
vo výške 397 EUR na 100 %.
V kategórii 710 kapitálových výdavkov nebol rozpočet schválený a finančné
prostriedky neboli čerpané.

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 5 984 864 EUR bol upravený na
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3 995 065,50 EUR a čerpaný vo výške 3 985 307,77 EUR na 99,75 %. Rozpočet bežných
výdavkov bol v kategórii bežných transferov upravený o prostriedky z minulých rokov vo
výške 1 624 896,50 EUR, čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 99,99 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
153 070 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 169 774 EUR a čerpaný vo výške 169 271
EUR na 99,70 %.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 56 151
EUR bol upravený na 76 606 EUR a čerpaný vo výške 76 029 EUR na 99,24 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 123 123 EUR bol
upravený na 320 633 EUR a čerpaný vo výške 313 493 EUR na 97,77 %. 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 3 428 052,50 EUR a čerpaný vo výške 3 426 515
EUR na 99,95 %.
Gestorom medzirezortného programu 05T - Oficiálna rozvojová pomoc je Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Do programu v roku 2014 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,
Ministerstvo obrany SR a Úrad jadrového dozoru SR. Program bol zameraný na
financovanie poskytovania bilaterálnej rozvojovej pomoci SR primárne prioritným krajinám,
ktoré boli definované v Strednodobej stratégii pre rozvojovú spoluprácu SR na roky 2014 2018 a v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2014 (ďalej len zameranie).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR)
V roku 2014 bolo na podprogram 05T0A MZVaEZ SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 5 984 864 EUR, ktoré boli použité na financovanie záväzkov vyplývajúcich
z kontrahovania rozvojových projektov za predchádzajúce roky, rozvojových projektov
nakontrahovaných v roku 2014, na ďalšie programy a finančnú humanitárnu pomoc.
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vypísala v roku
2014 10 výziev na predkladanie projektov v súlade s teritoriálnymi a sektorovými prioritami
uvedenými v zameraní. Projektová komisia schválila celkovo 28 projektov pre programové
a projektové krajiny, projekty rozvojového vzdelávania, projekty spolufinancované EÚ, startupy a projekt budovania kapacít inštitúcií poskytujúcich rozvojovú pomoc v celkovej hodnote
2 900 188,10 EUR.
Projekty boli zazmluvnené pre:






Afganistan (1 projekt) vo výške 199 978 EUR,
Keňu (5 projektov) vo výške 1 035 597,7 EUR,
Moldavsko (6 projektov) vo výške 575 352,4 EUR,
Južný Sudán (1 projekt) vo výške 199 920 EUR,
Bielorusko (1 projekt) vo výške 59 342 EUR
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Gruzínsko (1 projekt) vo výške 78 779 EUR,
Ukrajina (2 projekty) vo výške 182 861 EUR,
Albánsko (2 projekty) vo výške 175 907 EUR,
Kosovo (1 projekt) vo výške 99 514 EUR,
Bosnu a Hercegovinu (1 projekt) vo výške 98 520 EUR,
SR (7 projektov) vo výške 194 417 EUR.

V roku 2014 MZVaEZ SR administrovalo program finančných príspevkov mikrograntov pre partnerské krajiny z prostriedkov na ODA prostredníctvom zastupiteľských
úradov. Celkovo bolo v tomto roku poskytnutých 59 finančných príspevkov – mikrograntov do
10 krajín, a to v celkovej kontrahovanej sume 284 117 EUR. Najviac finančných príspevkov
bolo poskytnutých subjektom z Moldavska (20), nasledovali žiadosti z Kene (10) a Bosny
a Hercegoviny (10). Subjektom z Kosova bolo poskytnutých 5 mikrograntov. 4 mikrogranty
boli schválené pre Srbsko a pre Ukrajinu, 2 pre Mongolsko. Do Macedónska, Albánska,
Gruzínska a Vietnamu smeroval jeden mikrogrant.
MZVaEZ SR v roku 2014 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci Centra na
odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR), určeného na transfer slovenských
transformačných a integračných skúseností partnerským krajinám. Aktivity v rámci tohto
programu sú realizované formou študijných návštev predstaviteľov štátnej správy partnerských
krajín na Slovensku, návštevou slovenských expertov v týchto krajinách ako aj stážami
diplomatov rezortov zahraničia v SR. V roku 2014 bolo realizovaných 28 aktivít 11 - tich
krajinách v celkovej hodnote 141 906 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 2014 bolo
schválených 43 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do 15 - tich partnerských krajín
v celkovej kontrahovanej sume 244 670 EUR.
V oblasti humanitárnej pomoci bola z prostriedkov MZVaEZ SR na ODA v roku 2014
poskytnutá humanitárna pomoc vo výške 519 869 EUR, pričom najviac finančných
prostriedkov (205 000 EUR) bolo vynaložených na post-humanitárnu pomoc Bosne
a Hercegovine po ničivých záplavách.
Z rozpočtu ODA boli v roku 2014 uhradené i viaceré účelové finančné príspevky
v celkovej výške 270 449 EUR v nasledovnom zložení:
- príspevok na projekt CARE organizácie European Council on Foreign Relations
(15 449 EUR),
- príspevok na spoločný projekt SR a UNDP (200 000 EUR),
- príspevok na činnosť iniciatívy Pro Europe Platform v Moldavsku (15 000 EUR),
- príspevok na podporu účasti zástupcov partnerských krajín na zasadnutí Globálneho
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu na vysokej úrovni v Mexiku (10 000
EUR),
- príspevok pre fond Spoločenstva demokracií na podporu občianskej spoločnosti
(15 000 EUR),
- príspevok do Fondu OSN pre mediáciu (15 000 EUR).
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
V roku 2014 bolo na podprogram 05T08 MŠVVŠ SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 1 883 167 EUR, ktoré boli použité na poskytovanie štipendií vlády SR študentom
z rozvojových krajín. MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2014 celkovo na ODA 2 353 170 EUR
najmä formou štipendií študentom z krajín, ktoré predstavujú teritoriálne priority rozvojovej
spolupráce SR. MŠVVaŠ SR vynaložilo 1 668 279,10 EUR na štipendiá, príspevky
študentom, bežné výdavky jednotlivých vysokých škôl spojených so vzdelávaním štipendistov
vlády SR na výučbu, ako aj administratívne výdavky jednotlivých vysokých škôl súvisiace so
zabezpečovaním ich študijných pobytov. V rámci vzdelávacieho programu „Slovenčina ako
cudzí jazyk“ boli FF UK poskytnuté finančné prostriedky, z ktorých možno 30 %, t. j. 3 500
EUR, vykázať ako výdavky na ODA. MŠVVaŠ SR ďalej uhradilo 651 884,9 EUR na
financovanie lektorov, učiteľov a materiálnu pomoc. Administratívne výdavky na rozvojovú
agendu boli na MŠVVaŠ SR v roku 2014 vo výške 29 506 EUR. Celkové náklady na vládne
štipendiá pre študentov z rozvojových krajín a s nimi súvisiace ďalšie výdavky boli čiastočne
hradené aj z iných rozpočtových programov ako 05T.
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
V roku 2014 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 366 377,6 EUR. Príspevky do
medzinárodných organizácií boli čiastočne hradené aj z iných rozpočtových programov ako
05T.
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)
V roku 2014 bolo na podprogram 05T03 MV SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelených
49 500 EUR, ktoré boli použité na úhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím materiálnej
humanitárnej pomoci. Rezort vnútra poskytol materiálnu humanitárnu pomoc Ukrajine, Bosne
a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore a Libérii v celkovej výške 393 803 EUR.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
V roku 2014 bolo na podprogram 05T04 MPRV SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 30 323 EUR, ktoré boli použité na odbornú a technickú podporu krajín
SVE v oblasti potravinových databáz.
Ministerstvo financií SR (MF SR)
V roku 2014 bolo na podprogram 05T09 MF SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelených
78 791 EUR, ktoré boli použité na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v rámci
Kancelárie riaditeľa EBOR.
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Ministerstvo obrany SR (MO SR)
V roku 2014 boli na podprogram 05T0B MO SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelené
finančné prostriedky vo výške 4 000 EUR, ktoré boli použité na financovanie nákladov
spojených s poskytnutím materiálnej humanitárnej pomoci Afganistanu a Bosne a Hercegovine.
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)
V roku 2014 neboli na podprogram 05T01 MH SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelené
žiadne finančné prostriedky.
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR)
V roku 2014 neboli na podprogram 05T07 ÚJD SR v rámci rozpočtu kapitoly pridelené
žiadne finančné prostriedky.

01.2.2

Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných
organizácií

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 15 643 960 EUR, upravený na 9 829 393,92
EUR bol čerpaný vo výške 9 829 393 EUR na 99,99 % k upravenému rozpočtu. Podrobný
zoznam s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2014 je uvedený v tabuľkovej časti
materiálu (tabuľka č. 8).
Schválený rozpočet účelových prostriedkov v kategórii 640 - bežné transfery, určených
na poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách bol vo výške 12 844 353 EUR,
upravený na čiastku 9 166 668,92 EUR. Rozpočet bol čerpaný v sume 9 166 668 EUR na
99,99 %.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 - kapitálové transfery bol
vo výške 2 799 607 EUR, upravený na 662 725 EUR a čerpaný v objeme 662 725 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 1 917 500 EUR bol upravený na 2 217 500 EUR a skutočne čerpaný vo
výške 2 217 500 EUR na 100 %. Podrobný prehľad je uvedený v časti 1.6. tohto materiálu.
Skutočné čerpanie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
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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 109 800 EUR bol
upravený na 134 800 EUR a skutočne čerpaný vo výške 109 800 EUR na 81,45 %.
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 2014 realizoval v dvoch samostatných výzvach, bolo schválených 34 projektov.

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované
V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 150 000 EUR,
upravený bol na čiastku 94 350 EUR a čerpaný v objeme 94 349,81 EUR na 99,99 %.
K obsahu jednotlivých foriem vzdelávania pre zamestnancov ministerstva:
štandardnými formami vzdelávania, ktoré sa uskutočnili aj v roku 2014, sú tieto programy:
adaptačné, atestačné, predvýjazdová príprava, tematické vzdelávanie a jazykové vzdelávanie.
V rámci viacerých programov sa zvyšoval podiel kurzov a seminárov zameraných na praktické
zručnosti.
Vďaka väčšej aktivite Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v oblasti prípravy
ľudských zdrojov a vzdelávania, ale tiež v dôsledku intenzívnejšej výmeny stážových miest
medzi diplomatickými akadémiami členských štátov EÚ, sa zvýšil aj počet zahraničných
odborných stáží, najmä pre mladých diplomatov. V minulom roku sa 34 zamestnancov
ministerstva zúčastnilo na 50 krátkodobých zahraničných stážach.
MZVaEZ SR ako národný koordinátor pre výučbu francúzskeho jazyka v štátnej správe
Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) zabezpečil vzdelávanie v skupinových,
individuálnych a pobytových kurzoch pre vyše 200 štátnych zamestnancov.
V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, MZVaEZ SR zabezpečilo
celoročný akreditovaný vzdelávací program „Príprava na prácu ekonomického diplomata
v zahraničí (2014)“. Tematické vzdelávanie je súčasťou plnenia záväzkov Programového
vyhlásenia vlády SR z mája 2012, v ktorom je ekonomická diplomacia považovaná za jeden
z pilierov jej aktivít v oblasti zahraničnej politiky. V roku 2014 na 17 interaktívnych
prezentáciách mali účastníci možnosť vymieňať si svoje názory, odborné poznatky a skúsenosti
s 38 odborníkmi zo štátnej správy, podnikateľskej sféry, vedeckej a akademickej obce alebo
mimovládnych organizácií. Program v roku 2014 absolvovalo celkom 25 zamestnancov.
MZVaEZ SR v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave zabezpečilo v prvom polroku semestrálny pilotný vzdelávací program
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„Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc“. Program absolvovali nominanti
z ministerstiev, samosprávy a mimovládnych organizácií. Popri lektoroch z akademickej obce
sa do programu zapojili aj rozvojoví diplomati rezortu zahraničia, predstavitelia mimovládnych
organizácií s bohatými skúsenosťami z realizácie projektov, ako aj zástupcovia tradičných
bilaterálnych donorov z Írska a Kanady.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť ESF
Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov vybraných orgánov štátnej správy
a inštitúcií podieľajúcich sa na príprave a výkone predsedníctva SR v Rade EÚ“ sa začal
formálne realizovať 1. marca 2014. Trvanie projektu je naplánované do 31. decembra 2015.
Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a realizovaný v súlade
s vládnym materiálom „Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016“. Riadiacim orgánom
(RO) tohto projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom projektu je
vyškoliť cca 1000 zamestnancov štátnej správy v 3 oblastiach prípravy na výkon SK PRES:
•
Inštitucionálno-procedurálna príprava – prehľad inštitucionálneho usporiadania
a fungovania EÚ, predsedníctva EÚ a jeho úloh, rozhodovacích procedúr a legislatívy v rámci
EÚ.
•
Tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopností
viesť rokovania používaných v prostredí EÚ – nácvik a zdokonalenie zručností pre prípravu
na vedenie rokovaní prípravných orgánov Rady EÚ a príprava na komunikáciu a prácu
v prostredí Rady EÚ.
•
Jazykové vzdelávanie – anglický a francúzsky jazyk vrátane odbornej terminológie
týkajúcej sa problematiky EÚ.
Projekt sa k 31. decembru 2014 dostal do prvej fázy svojej realizácie. Plánovaný
ukazovateľ výsledku (počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –
spolu), bol koncom roka splnený na 61 %, t. j. 609 účastníkov. Vychádza sa však z toho, že
z troch modulov vzdelávania v roku 2014 prebiehalo iba jedno – jazykové vzdelávanie. Keďže
najvyšší počet zapojených účastníkov vzdelávania sa očakáva pri podaktivite Inštitucionálnoprocedurálna príprava (1000 osôb), znamená to, že až po uskutočnení tohto modulu
vzdelávania bude možné reálne povedať, ako sa darí napĺňať predpokladané počty osôb
zapojených do projektu.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
36 673,77 EUR a čerpaný vo výške 36 673,77 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
13 009,74 EUR bol čerpaný vo výške 13 009,74 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 98 589,87 EUR bol
čerpaný vo výške 98 589,87 EUR na 100 %.
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1.3.3. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
Finančné prostriedky z Európskej komisie boli v roku 2014 použité vo výške
205 858,32 EUR na realizáciu nasledujúcich projektov:
 Organizácia a zabezpečenie outdoorového podujatia „10 rokov v EÚ“ v Bratislave,
Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline vo výške 89 999 EUR,
 TV/VIDEO klipy k oslavám 10-teho roku členstva SR v EÚ vo výške 19 820 EUR,
 Distribúcia stredoškolskej učebnice o EÚ vo výške 6 150,08 EUR,
 Organizácia a zabezpečenie galarecepcie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
vo výške 19 989 EUR,
 Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únii vo výške 22 204,54 EUR,
 Internetová kampaň – umiestnenie video klipov k oslavám 10-teho roku členstva SR
v EÚ vo výške 23 999,64 EUR,
 Mediálny plán TV/VIDEO klipov k oslavám 10-teho roku členstva SR v EÚ vo výške
23 696,06 EUR.
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 EÚ na zdrojoch 11R1 a 13R2 boli použité na obmenu hardvérového
vybavenia na vízových pracoviskách ZÚ mimo krajín schengenského priestoru v celkovej
výške 131 328,10 EUR.
Na účely projektu „Skvalitňovanie výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti
európskej agendy s dôrazom na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európy“ realizovaného
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu boli použité finančné prostriedky vo výške
148 273,38 EUR.
V rámci operačného programu technická pomoc boli použité prostriedky EÚ na
refundáciu osobných výdavkov zamestnancov MZVaEZ SR na zdrojoch 11S1, 11S2 a 11S3
v celkovej výške 162 764,52 EUR.

1.4.

Finančné operácie

Prehľad pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch MZVaEZ SR:
Kód / Číslo bank. Názov
Účtu
bankového účtu
8180 / 7000073631 Bežný účet preddavkový
neúročený
8180 / 7000073615 Účet sociálneho fondu
neúročený
8180 / 7000073607 Osobitný účet na
dofinancovanie
programov
8180 / 7000073623 Bežný účet depozitný
neúročený
8180 / 7000436500 Bežný účet – prostriedky
ES úročený
SPOLU

Skutočný stav
Účtovný stav
k 31.12.2014
k 31.12.2014
2 602 213,64 2 602 213,64
77 366,27

77 366,27

0,00

0,00

0,00

0,00

5 948 108,31 5 948 108,31

0,00

46,40

41

v EUR
Rozdiel
Sk-Úč
0,00

46,40

0,00

8 627 734,62 8 627 734,62

0,00

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

Skutočný stav
k 31.12.2014
0,00

Účtovný stav
k 31.12.2014
0,00

Rozdiel
Sk-Úč
0,00

0,00

0,00

0,00

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 5 554 925,51 EUR, ktoré boli
prevedené z výdavkového rozpočtového účtu na výplatu miezd za obdobie 12/2014 v januári
2015. Odvod do štátneho rozpočtu z nevyčerpaných miezd bude zrealizovaný v roku 2015. 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)
7. účty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (rozpočtová organizácia MZVaEZ SR)
1.4.1. Príjmové finančné operácie
V kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je v kapitole MZVaEZ SR v roku
2014 zúčtovaný objem finančných prostriedkov v celkovej výške 8 317 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 2014 v kapitole MZVaEZ SR
zachytená žiadna finančná operácia.
1.4.2. 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 2014 zaúčtovaná žiadna výdavková finančná operácia.
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1.5.

Zhodnotenie zamestnanosti
V rámci záväzných ukazovateľov boli stanovené aj záväzné počty zamestnancov:





Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 588/2013
z toho: aparát ústredného orgánu

1 201 osôb
1 171 osôb

Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 588/2013
z toho: aparát ústredného orgánu

1 233 osôb
1 203 osôb

(v súlade s rozpočtovými opatreniami)



Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií
1 177,6 osôb
1 152,4 osôb

(v priemernom prepočítanom počte)

z toho: aparát ústredného orgánu

Prepočítané počty zamestnancov po štvrťrokoch v roku 2014 v porovnaní
s rokom 2013
ŠTVRŤROK
1. štvrťrok
2013
1. štvrťrok
2014
2. štvrťrok
2013
2. štvrťrok
2014
3. štvrťrok
2013
3. štvrťrok
2014
4. štvrťrok
2013
4. štvrťrok
2014
rok 2013
rok 2014

ÚSTREDIE

ZASTUPITEĽSKÉ
ÚRADY

SLOVENSKÉ
INŠTITÚTY

SPOLU

486,0

634,2

12,2

1 132,4

478,9

640,7

13,0

1 132,6

490,5

637,5

11,7

1 139,7

492,8

646,1

13,0

1 151,9

484,2

642,1

11,3

1 137,6

506,8

641,4

12,7

1 160,9

479,0

632,0

12,3

1 123,3

500,8

651,0

12,5

1 164,3

484,9
494,8

636,4
644,8

11,9
12,8

1 133,2
1 152,4
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1.6. 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 MZV 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 MZV 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 MZV 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

Alikvotná čiastka vo výške ¼ celoročného príspevku je zasielaná na účet SÚZA
štvrťročne. K 31. 12. 2014 predstavoval príspevok, vrátane dodatku č.1 a dodatku č. 2 spolu
2 217 500 EUR.
Vlastné príjmy SÚZA dosiahla predovšetkým zo zabezpečovania a poskytovania
ubytovacích, reštauračných a kongresových služieb v budove na Drotárskej ceste 46 na rôzne
semináre, medzinárodné kongresy, školenia, recepcie, slávnostné obedy a večere. Ďalej vlastné
príjmy sme dosiahli na SD Moskva za krátkodobé ubytovanie, stravovacie a reštauračné služby.
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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Najvyšší podiel na vlastných príjmoch SÚZA (60,60 %) majú tržby z predaja
výrobkov, tovarov a služieb, ďalej za stravovacie služby (32,26 %). Podiel ostatných príjmov
pozostáva za nadmerný odpočet DPH z dôvodu dodatočného daňového priznania, ďalej
z prenajatých kongresových, stravovacích a ubytovacích priestorov a iných príjmov a spolu
predstavuje 7,14 %.
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA je v nasledujúcej tabuľke:
Upravený
Plnenie
%
Položka / podpoložka
rozpočet
rozpočtu
čerpania
212003
Z prenajatých budov
40 000,00
19 757,56
49,39%
212004
Z prenajatých strojov
4 800,00
1 407,02
29,31%
223001
Za predaj výrobkov, tovarov
1 472 600,00
1 144 202,81
77,70%
223003
Stravné
700 000,00
609 122,51
87,02%
292017
Vratky
0
33 710,48
0,00%
292027
Iné
0
79 850,97
0,00%
2 217 400,00
1 888 051,35
85,15%
Vlastné príjmy spolu
2 217 500,00
2 217 500,00 100,00%
312001 Transfer zo štátneho rozpočtu
4 434 900,00
4 105 551,35
92,57%
Spolu
2. Výdavky
Príspevok za rok 2014 vo výške 2 217 500 EUR bol vyčerpaný na 100 %. V súlade
s vyhodnotením kontraktu k 30. 9. 2014 vykonala SUZA za účelom optimalizácie čerpania
príspevku potrebné presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami.
Upravený
Skutočnosť
Položka/podpoložka
rozpočet
2014
číslo
Názov
610,620 Cena práce spolu
1 702 260,00 1 702 260,00
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské
1 400,00
1 187,87
631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
62 000,00
52 632,57
632001-0133 Energie
83 950,00 117 233,14
632003-0133 Poštové a telekomunikač. služ.
39 600,00
39 577,70
633011-0133 Potraviny
125 850,00 154 732,44
633015-0133 Palivá ako zdroj energie
2 000,00
12,32
634001-0133 Palivo, mazivá, oleje
70 000,00
72 389,95
634002-0133 Servis, údržba, opravy
23 000,00
21 366,69
634004-0133 Prepravné a prenájom dop. pros
11 000,00
6 110,87
634005-0133 Karty, známky, poplatky
2 000,00
3 360,71
635004-0133 Opravy prevádzkových zdrojov
7 000,00
636002-0133 Prenájom prevádz. strojov
1 500,00
637004-0133 Všeobecné služby
64 500,00
33 865,85
637005-0133 Špeciálne služby
21 440,00
12 769,89
630 Tovary a služby spolu
515 240,00 515 240,00
600
PRÍSPEVOK ZO ŠR SPOLU
2 217 500,00 2 217 500,00
45

%
čerpania
100,00%
84,85%
84,89%
139,65%
99,94%
122,95%
0,62%
103,41%
92,90%
55,55%
168,04%
0,00%
0,00%
52,51%
59,56%
100,00%
100,00%

Rozpočtované prostriedky na cenu práce v sume 1 702 260 EUR boli vyčerpané na
100 %. Pri tovaroch a službách boli zaznamenané zvýšené výdavky na energie (632001-0133),
a to o 33 283,14 EUR. V minulom období veľká časť faktúr bola hradená z vlastných
prostriedkov, ktoré boli vytvorené na SD Moskva. Zvýšené výdavky na karty, známky
(634005-0133) vznikli z dôvodu, že väčšia časť zahraničných diaľničných nálepiek bola
zakúpená v decembri 2014 na rok 2015 v sume 2 761 EUR.
Na druhej strane znížené výdavky boli zaznamenané pri všeobecných službách
(637004-0133). Nižšie čerpanie o 30 634,15 EUR bolo z dôvodu, že v roku 2014 boli podstatne
nižšie požiadavky na prekladateľské a tlmočnícke služby. Pri špeciálnych službách (6370050133) došlo k úspore z dôvodu, že v roku 2014 vôbec neboli využité služby spoločnosti Študent
Servis, pre potreby recepcie na MZVaEZ SR. Ďalšie úspory boli zaznamenané na prepravných
službách (634004-0133) 4 889,13 EUR, nakoľko vo väčšej miere sa využívali vlastné kapacity.
Pri cestovných náhradách zahraničných 631002-0133 bolo znížené čerpanie o 9 367,43 EUR.
Je to aj výsledok menšieho počtu zahraničných služobných ciest ako aj výsledkom dôslednej
kontroly cestovných príkazov.
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. 2014:

Účet
HK
Krátky text
131000 Software
141000 Oceniteľné práva
DNHM spolu
211000 Budovy a stavby
221000 Samost. hn. veci a 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 31.12.2013
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
0
0,00
0
0
0
0
30 810,65
30 810,65
0

0
0
0,00
142 311,35
31 793,47
0
8 995,01
0
183 099,83
0

Stav
k 31.12.2014
60 963,15
5 232,69
66 195,84
89 875,30
625 313,93
132 370,69
158 853,47
33 712,12
1 040 125,51
0

-56 699,57
-5 232,69

0
0

1 422,00
0

-58 121,57
-5 232,69

-61 932,26
-232 186,65
-597 795,14
-112 543,20
-165 937,75
-1 210,00

0,00
142 311,35
31 793,47
0
8 995,01
0

1 422,00
0
22 195,00
15 259,00
458
31 536,65

-63 354,26
-89 875,30
-588 196,67
-127 802,20
-157 400,74
-32 746,65

183 099,83

69 448,65

-996 021,56

-1 109 672,74
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Prírastky

Úbytky

4. Záväzky SÚZA k 31.12.2014
a / rezervy

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

Počiatočný
stav
-4 870,00
-1 700,61
-6 570,61

b/ dlhodobé záväzky
Účet
HK
Krátky text
4721000 Záv. zo SF - PS
4722000 Záv. zo SF - tvorba
4723100 Záv. zo SF - stravné
4723106 Záv. zo SF - doprava
4723119 Záv. zo SF - jednotl.
4723200 Záv. zo SF - ost. čerp.
Spolu

Stav
k 31.12.2013
-1 299,98
-15 603,17
3 661,40
0
0
250
-12 991,75

3793000 Iné záv. - zap. PHM

Počiatočný
stav
-870,06

Má dať
4 870,00
1 700,61
6 570,61

Prírastky
1 299,98
0
4 913,04
34 047,00
230
865,7
41 355,72
Má dať
0

Dal Zostatok
4 754,99
-4 754,99
1 908,51
-1 908,51
6 663,5
-6 663,5

Stav
k 31.12.2014

Úbytky
0
18 802,42
367,95
17 173,50
0
210
36 553,87

0
-34 405,59
8 206,49
16 873,50
230
905,7
-81 89,9

Dal Zostatok
0
-870,06

c / krátkodobé záväzky
Účet
HK

Krátky text

3211000
3219900
3231000
3232000
3241000
3249900
3252000
3254000
3261000

Dodávatelia
Dodvát.-ocen.CM
Rez.na nevyč. dov.
Rez.na SP k dovol.
Prijaté preddavky
Prijaté preddavky-oc
Ost. záv. - zábezpeky
Ostatné záväzky
Nevyfakt. prij.na skl.

3311000 Zamestnanci

Stav
k 31.12.2013
-55 134,77
7,54
-4 870,00
-1 700,61
-74,28
8,1
0
0
-106,46
-112 468,20

3311100 Zamest. - BV
3313000 Zam. - vypl. v hot.
3332000 Ost. záv. voči zam.

0
0
0
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Prírastky
2 059
761,43
0,17
4 870,00
1 700,61
36 761,41
0
30 000,00
325,24
1 242,57
1 393
784,85
2 438
301,47
22,88
1 503,51

Úbytky
2 030
279,23
7,71
4 754,99
1 908,51
39 207,13
8,1
30 000,00
325,24
1 196,61
1 383
473,24
2 438
301,47
28,76
1 503,51

Stav
k 31.12.2014
-25 652,57
0
-4 754,99
-1 908,51
-2 520,00
0
0
0
-60,5
-102 156,59
0
-5,88
0

3361100
3361200
3362100
3362200
3363100
3451000
3452000
3791000
3792000

Záv. voči SP – ZC
Záv. voči SP – ZĽ
Záv. voči ZP – ZC
Záv. voči ZP – ZĽ
Záv. voči DDP - ZC
Poplatok magistrátu
Popl. magistrátu-HK
Iné záv. - zráž. zo mzd.
Iné záv - neodosl. zráž

-13 493,81
-34 811,16
-5 584,33
-13 961,23
0
-310,2
-9,35
-949,1
0

158 368,54
429 466,51
70 037,56
173 170,21
0,31
970,2
8 243,40
8 826,34
262,4

156 665,36
426 639,96
69 518,98
171 878,14
0,31
660
8 263,75
8 567,04
262,4

-11 790,63
-31 984,61
-5 065,75
-12 669,16
0
0
-29,7
-689,8
0

5. Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady
SÚZA vykázala za rok 2014 hospodársky výsledok vo výške 383,39 EUR.
Náklady
Celkové náklady za rok 2014 dosiahli hodnotu 3 996 797,57 EUR. V porovnaní
s rokom 2013 sú náklady nižšie 279 553,57 EUR . Najväčší pokles v nákladoch v porovnaní
s rokom 2013 boli zaznamenané pri spotrebe materiálu – 59 339 EUR, ďalej pri spotrebe
energie – 56 117,49 EUR, pri prekladateľských službách – 28 922,16 EUR. Využívaním
vlastných kapacít sa znížili náklady na prepravu v porovnaní s rokom 2013 o 26 016,73 EUR.
Na SD Moskva najväčší pokles nákladov bol zaznamenaný pri nákladoch za miestne sily, kde
celkový pokles predstavoval - 40 744,03 EUR.
Na druhej strane osobné náklady v porovnaní s rokom 2013 vzrástli o 87 090,70 EUR,
z toho v na SD Moskva o 66 729,81 EUR a v Bratislave 20 360,89 EUR. Je potrebné
pripomenúť, že na SD Moskva bol medziročný nárast osobných nákladov za január až júl
+96 354,12 EUR, ale prijatými opatreniami z dôvodu nepriaznivého ekonomického vývoja bol
tento nárast osobných nákladov znížený o 29 624,31 EUR. Na SÚZA v Bratislave pri
porovnaní osobných nákladov je potrebné zohľadniť, že v roku 2013 bola do konca augusta
upratovacia služba, ktorá bola fakturovaná vo výške 65 040 EUR. V roku 2014 sú na SÚZA
v pracovnom pomere upratovačky, ktoré boli prevzaté z pôvodnej upratovacej služby. Ak
odpočítame od medziročného rastu osobných nákladov náklady na upratovaciu službu, tak
dostávame úsporu v osobných nákladov na SÚZA Bratislava 35 415,69 EUR. Na rast osobných
nákladov mala aj dopad valorizácia platov od 1. 1. 2014 vo výške 36 500 EUR.
Celkovo môžeme skonštatovať, že vo väčšine nákladových položiek s výnimkou
osobných nákladov došlo k medziročnému poklesu.
Výnosy
SÚZA dosiahla celkové výnosy vo výške 3 997 180,96 EUR. V porovnaní s rokom
2013 nám celkové výnosy poklesli o 279 323,37 EUR.
Štruktúra celkových výnosov je znázornená v nasledovnej tabuľke.
Názov
ROK 2013
ROK 2014
prevádzky
náklady
výnosy
HV
náklady
výnosy
HV
Bratislava
3 053 552,17 2 812 921,87 240 630,30 2 826 457,09 2 879 961,78 53 504,69
Moskva
1 222 798,97 1 463 582,46 240 783,49 1 170 340,48 1 117 219,18 -53 121,30
SÚZA spolu 4 276 351,14 4 276 504,33
153,19 3 996 797,57 3 997 180,96
383,39
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Najväčší pokles vo výnosoch v porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný na SD Moskva,
kde celkové výnosy klesli o 346 363,28 EUR. Z toho tržby za krátkodobé ubytovanie poklesli
o 290 835,98 EUR, tržby za stravovanie poklesli o 30 781,43 EUR a tržby za reštauráciu
poklesli o 22 221,13 EUR. Je to dôsledok celkovej geopolitickej situácie v regióne, výsledkom
čoho bol aj výrazný prepad rubľa.
V Bratislave medziročne vzrástli výnosy o 67 039,91 EUR. Tento výsledok je hlavne
vďaka zvýšeným výnosom z bežných transferov, ktoré v porovnaní s rokom 2013 sú o 246 700
EUR vyššie. V Bratislave sme zaznamenali pokles tržieb za ubytovanie krátkodobé o 25 725,77
EUR za dlhodobé ubytovanie o 22 571,17 EUR a pokles bol zaznamenaný aj pri tržbách za
stravovanie (akcie) o 6 012,90 EUR.
SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov
a pomer financovania výrobných nákladov bol 42,03 % z tržieb a 57,97 % z príspevku.
Prehľad o tržbách a výrobných nákladoch za január až december 2014 v zmysle
uvedeného opatrenia je v prílohe č. 1.

49

Príloha č. 1
Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2014 v zmysle dodatkov č. 1 a č. 2
a jeho skutočnom čerpaní podľa výkazu FIN 1-04

Číslo
610,620,642
služby

Názov
Cena práce za poskytnuté

Schválený
rozpočet
1 484 200,00

631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské

Dodatok

Dodatok

č. 1

č. 2

1 597 660,00 1 702 260,00

Skutočnosť
1 702 260,00

900

900

1 400,00

1 187,87

631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné

59 100,00

59 100,00

62 000,00

52 632,57

632001-0133 Energie

82 800,00

82 800,00

83 950,00

117 233,14

632003-0133 Poštovné

15 000,00

35 600,00

39 600,00

39 577,70

633011-0133 Potraviny

100 000,00

100 000,00

125 850,00

154 732,44

2 000,00

2 000,00

2 000,00

12,32

70 000,00

70 000,00

70 000,00

72 389,95

634002-0133 Servis opravy a údržba
motorových vozidiel

23 000,00

23 000,00

23 000,00

21 366,69

634004-0133 Prepravné a prenájom
dopravných prostriedkov

15 000,00

15 000,00

11 000,00

6 110,87

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 360,71

635004-0133 Údržba prev. strojov, prístrojov,
zariadení

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

636002-0133 Nájomné za prenájom
prevádzkových zariadení

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

637004-0133 Všeobecné služby

35 000,00

64 500,00

64 500,00

33 865,85

637005-0133 Špeciálne služby

20 000,00

21 440,00

21 440,00

12 769,89

Tovary a služby

433 300,00

484 840,00

515 240,00

515 240,00

Kontrakt spolu

1 917 500,00

2 082 500,00 2 217 500,00

2 217 500,00

Ostatné plánované náklady kryté tržbami

1 917 400,00

2 082 400,00 2 217 400,00

2 217 400,00

Predpokladané náklady celkom

3 834 900,00

4 164 900,00 4 434 900,00

4 434 900,00

633015-0133 Palivá ako zdroj energie
634001-0133 Pohonné hmoty

634005-0133 Karty, známky, poplatky

630

*Rozpis ceny práce je v prílohe č. 3
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Príloha č. 2 č. 2
Tržby a výrobné náklady SÚZA k 31.12.2014
(Opatrenie MF SR/25755/2007-31)
Číslo Tržby a výrobné náklady príspevkových
účtu
organizácií
A
b
601 Tržby za vlastné výrobky

Číslo
riadku
c
001

Bežné účtovné
obdobie
1
434 994,41

602

Tržby z predaja služieb

002

1 027 968,53

604

Tržby za tovar

003

286 476,41

504

Predaný tovar

004

157 372,58

Tržby celkom (001+002+003-004)

005

1 592 066,77

501

Spotreba materiálu

006

460 408,66

502

007

137 275,54

008

76 419,27

511

Spotreba energie
Spotreba
ostatných
dodávok
Opravy a udržiavanie

009

41 753,71

512

Cestovné

010

61 322,20

513

Náklady na reprezentáciu

011

1 362,54

518

Ostatné služby

012

468 624,51

521

Mzdové náklady

013

1 816 979,45

524

Zákonné sociálne poistenie

014

598 515,16

525

Ostatné sociálne poistenie

015

0,00

527

Zákonné sociálne náklady

016

74 032,40

528

Ostatné sociálne náklady

017

0,00

531

Daň z motorových vozidiel

018

532

Daň z nehnuteľností

019

940,00

538

Ostatné dane a poplatky
Odpisy dlhodob. nehmot. a dlhodob. hmot.
majetku
Výrobné náklady celkom (r. 006 až r. 021)

020

10 363,53

021

40 060,00

022

3 788 056,97

503

551

neskladovateľných

Tržby
Polovica výrobných nákladov
Podiel vlastných tržieb
Podiel príspevku

1 592 066,77
1 894 028,49
42,03 %
57,97 %
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Príloha č. 3
Cena práce 2014

611000-0133 Tarif. plat, osob. plat, z
612001-0133 Osobný príplatok
612002-0133 Ostatné príplatky
614000-0133 Odmeny
621000-0133 Poistné do VšZP
623000-0133 Poistné do ostatných
zdravotných poisťovní
625001-0133 Na nemocenské
poistenie
625002-0133 Na starobné poistenie
625003-0133 Na úrazové poistenie
625004-0133 Na invalidné poistenie
625005-0133 Na poistenie v
nezamestnanosti
625007-0133 Na poistenie do
rezervného fondu solidarity
642012-0133 Na odstupné
642013-0133 Na odchodné
642015-0133 Na nemocenské dávky
Cena práce

Schválený
684 448,11
492 400,00
126 000,00
65 800,00
21 809,08

Dodatok 1 Dodatok 2 Skutočnosť
750 438,11 658 872,99 658 872,99
539 870,00 470 892,34 470 892,34
126 000,00
56 437,95
56 437,95
65 800,00
65 582,50
65 582,50
21 809,08 104 785,99 104 785,99

4 342,37

4 342,37

20 509,36

20 509,36

3 646,78
36 543,29
2 193,39
7 226,07

3 646,78
36 543,29
2 193,39
7 226,07

17 585,28
178 245,48
10 288,07
33 345,35

17 585,28
178 245,48
10 288,07
33 345,35

2 393,47

2 393,47

10 851,95

10 851,95

12 397,44
24 000,00
1 000,00
0,00

12 397,44
24 000,00
1 000,00
0
1 597
660,00

60 469,74
11 238,00
3 155,00

60 469,74
11 238,00
3 155,00

1 484 200,00
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1 702
260,00 1 702 260,00

1.7. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
Stav majetku MZVaEZ SR k 31. 12. 2014:
K uvedenému dátumu eviduje MZVaEZ SR neobežný majetok v celkovej výške
241 021 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 7 320 tis. EUR. Do tohto
rozdielu sa premietlo zníženie stavu dlhodobého hmotného majetku o 8 680 tis. EUR, prevažne
z dôvodu opotrebovania, ktoré sa odzrkadľuje v oprávkach dlhodobého majetku, ako aj
zvýšenie stavu dlhodobého nehmotného majetku o 1 360 tis. EUR. Stav dlhodobého
finančného majetku sa oproti roku 2013 nezmenil.
Stav obežného majetku, ktorý mal na MZVaEZ SR k 31. 12. 2014 hodnotu 16 775 tis.
EUR, zaznamenal oproti minulému účtovnému obdobiu mierny nárast o 157 tis. EUR. Tento
rozdiel vznikol najmä v dôsledku zvýšenia krátkodobých pohľadávok (o 142 tis. EUR),
zvýšenia hodnoty prostriedkov evidovaných na finančných účtoch MZVaEZ SR a zníženia
hodnoty zásob (o 72 tis. EUR). K obežnému majetku je vytvorená opravná položka
k jednotlivým pohľadávkam po splatnosti.
Celková výška záväzkov MZVaEZ SR sa oproti roku 2013 znížila o 3 433 tis. EUR na
čiastku 213 891 tis. EUR. Najvýraznejšiu zmenu predstavuje zníženie záväzkov zo zúčtovania
medzi subjektmi verejnej správy, a to o 8 828 tis. EUR a zvýšenie rezerv o 2 243 tis EUR
v dôsledku účtovania ostatných rezerv. Zároveň sa o 3 141 tis. EUR zvýšili krátkodobé záväzky
(najmä v súvislosti so zúčtovaním nevyfakturovaných dodávok) a o 11 tis. EUR dlhodobé
záväzky (t. j. záväzky zo sociálneho fondu).

1.8. 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 2014 nedošlo k zmene výšky majetkovej účasti.
Názov
organizácie,
v ktorej je
majetkový podiel
Správa
služieb
diplomatickému
zboru, a. s.
vklad do SSDZ, a.
s.
Spolu:

Forma
majetkovej
účasti
100 %
akcionár

50 364

50 364

0

Podiel na zákl.
imaní
k 31.12.2014
(v %)
100 %

1 723

1 723

0

100 %

52 087

52 087

0

100 %

Stav
k 1.1.2014
(v tis. EUR)

Stav
k 31.12.2014
(v tis. EUR)
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Zmena
v roku 2014
(v tis. EUR)

1.9. 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. 473/2013 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2014.
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 2014, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.
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2. Prílohy

1.
2.
3.
4.

Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2014
Príloha č. 2 – Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2014
Príloha č. 3 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry roku 2014
Príloha č. 4 – Vyhodnotenie medzirezortného programu 0D4 – SK PRES 2016
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Príloha č. 1

Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2014

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

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2014
Vonkajšie kontroly
Predmet kontroly

Číslo kontroly

Zodpovedný

Prijaté opatrenia

Kontrola stavu ochrany utajovaných
skutočností

NBÚ SR
312.497/2014SBPI

ZÚ Rím

Kontrola stavu ochrany utajovaných
skutočností

NBÚ SR
311.045/2014SBPI

ZÚ Sofia

Kontrola spracúvania osobných údajov,
vrátane ochrany osobných údajov pri
spracúvaní osobných údajov pri
vydávaní schengenských víz

Úrad na ochranu
osobných údajov
SR
20772/2014-Vi-9

ZÚ Skopje

Kontrola spracúvania osobných údajov,
vrátane ochrany osobných údajov pri
spracúvaní osobných údajov pri
vydávaní schengenských víz

Úrad na ochranu
osobných údajov
SR
20773/2014-Vi-8

ZÚ Belehrad

Kontrola
Diplomatického
archívu
MZVaEZ SR
MV SR
Kontrola správy registratúry – následná
MV SR

MV SR
312.106/2014OBAR
OBAR
320.714/2014OBAR

neboli
zistené
porušenia
všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich ochranu
utajovaných skutočností
neboli
zistené
porušenia
všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich ochranu
utajovaných skutočností
neboli zistené žiadne porušenia
pri spracúvaní osobných údajov
v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov
a schengenského
katalógu
najlepších odporúčaní a postupov
pre oblasť víz
neboli zistené žiadne porušenia
pri spracúvaní osobných údajov
v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov
a schengenského
katalógu
najlepších odporúčaní a postupov
pre oblasť víz
s kontrolnými zisteniami – 2
opatrenia

Zúčtovanie finančných vzťahov so
štátnym rozpočtom za rok 2013

Vládny audit MF
SR č. 14100192N-01

GR SBPI

VEDU/
GR SBPI

s kontrolnými zisteniami – 9
opatrení
splnené 1
v plnení 5
priebežne plnené 3

SEVS/FINO

s kontrolnými zisteniami – 6
opatrení

Plnenie
opatrení
-

-

-

-

1 splnené
1 plnené
priebežne
14.07.2014 priebežné
311.339/201
4-OBAR
následné
15.01.2015
31. 12. 2015

Vnútorné kontroly
Následné finančné kontroly realizované podľa 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 a vnútornom audite“)
Podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite bola pre
Ministerstvo financií SR vypracovaná Ročná správa o výsledkoch následných finančných
kontrol v r. 2014, ktorej kópiu prikladáme.
Kontroly plnenia úloh štátnej správy realizované podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
Kontrola na základe poverenia č. 1/2014: dodržiavanie platných vnútorných predpisov
o vzdelávaní v podmienkach MZVaEZ týkajúcich sa jazykového vzdelávania
a overovania jazykových znalostí zamestnancov MZVaEZ.
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Kontrolou boli zistené nedostatky pri overovaní a evidencii jazykových znalostí zamestnancov
v programe SAP.
Kontrola na základe poverenia č. 2/2014: proces evidencie, overovania a vrátenia DPH
a spotrebných daní diplomatickým misiám v SR v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných predpisov na vybraných útvaroch Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a na princípe reciprocity.
Kontrolou boli zistené nedostatky pri refundácií daní zastupiteľským úradom Brazílie, Egypta,
Iraku, Kazachstanu, Kuby a Líbye so sídlom v SR a zastupiteľskému úradu Kuvajtu v SR.
Týmto úradom je priznaný nárok na vrátenie DPH a spotrebných daní vo výške určenej
slovenskou daňovou legislatívou a tieto aj boli v jednotlivých kvartáloch roku 2013 zo strany
týchto ZÚ uplatňované. Tým vznikol rozpor s odsekom (3) paragrafu 61 zákona č.222/2004 Z.
z. o DPH, odsekmi (3) a (4) paragrafu 16 zákona č.98/2004 Z. z o spotrebnej dani
z minerálneho oleja, odsekmi (15) a (16) paragrafu 32 zákona č.530/2011 o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov a odsekmi (15) a (16) paragrafu 33a zákona č.106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Tieto právne ustanovenia určujú, že „vrátenie dane
sa poskytuje zahraničným zástupcom len tých štátov, ktoré takéto vrátenie dane, alebo obdobné
zvýhodnenie poskytujú osobám Slovenskej republiky“ a v prípade „ak iný štát neposkytuje
obdobné zvýhodnenie, alebo nevracia daň slovenským zástupcom, neprizná sa zahraničným
zástupcom tohto štátu oslobodenie od daní“. Boli tiež zistené nedostatky pri evidencii
úradných záznamov a diplomatických identifikačných preukazov.
Zhodnotenie prijatých opatrení: Pri plnení opatrení boli overené možnosti zavedenia plnej
reciprocity s uvedenými štátmi a spresnené postupy administrácie agendy.
Kontrola na základe poverenia č. 3/2014: dodržiavanie platných vnútorných predpisov
o vstupoch a vjazdoch do areálu MZVaEZ na vybraných sekciách a odboroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v evidencii a používaní parkovacích kariet a nadmernom
využívaní miest v areáli MZVaEZ SR na parkovanie súkromných motorových vozidiel.
Kontrola na základe poverenia č. 4/2014: kontrola kvality poskytovaných konzulárnych
informácií občanom SR prostredníctvom webových stránok na MZVaEZ a ZÚ so
zameraním na aktuálnosť a prehľadnosť.
Kontrolou boli zistené nedostatky v rozsahu a spôsobe zverejňovania informácií, ako aj
rozdielna kvalita poskytovaných informácií.
Kontrola na základe poverenia č. 5/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu za zastupiteľskom úrade v Nairobi a na vecne
príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: evidencii poplatkov za konzulárne služby,
vedení pokladničnej knihy/neuvedený limit pokladničného zostatku, výkone predbežnej
finančnej kontroly sumy vybraných poplatkov, právnom zabezpečení zodpovednosti za zverený
majetok, evidencii záznamov o autoprevádzke, evidencii hnuteľného majetku, vedení
protipožiarnej dokumentácie, zasielaní základných informačných materiálov o diplomatických
stykoch a vedení evidencie o diplomatickej službe.
Zhodnotenie opatrení: prijaté opatrenia spresňujú administratívne postupy jednotlivých agend
v zmysle platných právnych predpisov.
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Kontrola na základe poverenia č. 6/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu za zastupiteľskom úrade v Pretórií a na
vecne príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: evidencia hnuteľného majetku, právne
zabezpečenie hmotnej zodpovednosti za zverený majetok, evidencia účtových záznamov,
zasielanie informačných materiálov, čerpanie prostriedkov na pohostenie v rozpore s vnútornou
smernicou.
Zhodnotenie opatrení: prijaté opatrenia sa zamerali na doplnenie chýbajúcej dokumentácie,
zaslanie informácie a vysporiadanie neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov zložením
do pokladne ZU.
Kontrola na základe poverenia č. 7/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu za zastupiteľskom úrade v Londýne a na
vecne príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: v zasielanie záznamov z porád a prehľadov
o stykovej činnosti a ekonomicko - analytickej činnosti, vyúčtovaní spoločenských podnikov,
údržbe nehnuteľností a priestorov, prekročení limitu pokladničnej hotovosti, nehospodárnom
správnom konaní, nesprávnom vybraní konzulárneho poplatku, nesprávnom vedení evidencie
o overených podpisoch, evidencii hnuteľného majetku, zadanie zákazky v sume nad 5.000,00EUR bez verejného obstarávania.
Zhodnotenie opatrení: v rámci opatrení boli zamestnanci upozornení na dodržiavanie predpisov
a bola dohodnutá forma spolupráce zamestnancov ZU s príslušnými útvarmi ústredia pri plnení
úloh
Kontrola na základe poverenia č. 8/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu za zastupiteľskom úrade v Dubline a na
vecne príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: zasielanie prehľadov o stykovej činnosti,
ekonomickej stykovej činnosti a podkladov k hodnoteniu výsledkov ekonomickej stykovej
činnosti, informácie k vyúčtovaniu spoločenských podnikov, výkone diplomatickej služby,
právnom zabezpečení hmotnej zodpovednosti za zverený majetok,
overení podpisu
pozývajúcej osoby, legalizačných úkonoch a vedení záznamov o legalizačnej agende,
evidencia a inventarizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku a vedení protipožiarnej
dokumentácie.
Zhodnotenie opatrení: v rámci opatrení boli zamestnancom dané presné pokyny na výkon
agendy v súlade s predpismi, boli uzavreté chýbajúce zmluvné dokumenty a zabezpečené
vypracúvanie protokolov o prevzatí a odovzdaní bytov a rezidenčných objektov.
Kontrola na základe poverenia č. 9/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu na zastupiteľskom úrade v Ankare a na
vecne príslušných riadiacich útvaroch.
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Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: zasielanie záznamov z porád a prehľadov
o stykovej činnosti, informácie k vyúčtovaniu spoločenských podnikov, evidovaní odvedených
konzulárnych poplatkov, formálnej úprave legalizačných aktov, evidencii hnuteľného majetku
a výkone predbežnej finančnej kontroly.
Zhodnotenie opatrení: Jednotlivé prípady pochybení boli opravené a postupy v jednotlivých
agendách boli upravené tak, aby nedochádzalo k nedostatkom, aké boli zistené kontrolou.
Kontrola na základe poverenia č. 10/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu na Generálnom konzuláte v Istanbule a na
vecne príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblastiach: informácie k vyúčtovaniu spoločenských
podnikov, úprava výkonu diplomatickej služby, úprava pokladničnej knihy, právne
zabezpečenie hmotnej zodpovednosti, spôsobe znehodnotenia zneplatnených vízových
nálepiek a vedení záznamov o legalizačnej agende.
Zhodnotenie opatrení: V rámci opatrení boli spresnené administratívne postupy pri informovaní
o spoločenských podnikoch, vedení pokladničnej knihy priepisovej, uzavretá dohoda o hmotnej
zodpovednosti s konzulom, znehodnocovaní neplatných vízových nálepiek, vedení evidencie
o žiadateľoch v legalizačnej knihe a zaslaná dohoda o hmotnej zodpovednosti s hospodárom na
MZVaEZ SR.
Kontrola na základe poverenia č. 11/2014: overenie správnosti postupu pri posudzovaní
žiadostí, poskytovaní a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu MZVaEZ SR na projekty v oblasti
ochrany a podpory ľudských práv.
Kontrolou boli zistené nedostatky: neúplné žiadosti o dotácie a neúplné vyúčtovanie.
Zhodnotenie opatrení: V zmysle prijatých opatrení budú podané žiadosti, ich prílohy a spôsob
čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov zo strany prijímateľov dotácie predmetom
dôsledného overenia z hľadiska všeobecne záväzných právnych predpisov aj vnútorných
predpisov MZVaEZ SR.
Kontrola na základe poverenia č. 14/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu za zastupiteľskom úrade v Hanoji a na vecne
príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v príprave rámcového plánu činnosti honorárneho konzula,
zasielaní správ z pracovných ciest VZÚ, informácie k vyúčtovaniu spoločenských podnikov,
zabezpečení priestorov konzulárnych pracovísk, zverejnených informáciách pre verejnosť,
zabezpečení ochrany osobných údajov, zasielaní hlásení o konzulárnej činnosti, osvedčovaní
podpisov a dokumentov, výkone predbežnej finančnej kontroly, výbere konzulárnych
poplatkov, odvode príjmov z konzulárnej činnosti, manipulácií s neplatnými cestovnými pasmi,
vybavovaní vízovej a pobytovej agendy, príprave protikorupčného plánu a skladovom
hospodárstve repre tovaru.
Zhodnotenie opatrení: V rámci splnenia opatrení bol pripravený rámcový plán činnosti
honorárneho konzula, ustanovené zasielanie správ zo ZPC a spoločenských podnikov,
zabezpečené vybavenie a ochrana konzulárnych pracovísk, zabezpečená ochrana osobných
údajov žiadateľov, upravené vedenia legalizačnej knihy, spresnený výkon predbežnej finančnej
kontroly príjmových operácii pri výbere správnych poplatkov, upravené overovanie podpisov
a výber správnych poplatkov, manipulácia s neplatnými pasmi, hmotná zodpovednosť bola
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právne zabezpečená zmluvou, MZVaEZ SR bolo požiadané o súhlas s uzavretím nájomnej
zmluvy na novú rezidenciu a forma platby za prenájom nehnuteľností bola upravená na
bezhotovostnú. Rozdiel 2 796 500 VND (104 EUR), ktorý vznikol v neprospech ZU
nesprávnym výberom správnych poplatkov bol dorovnaný ich dodatočným vybraním.
Kontrola na základe poverenia č. 16/2014: overenie súladu rozdelenia
štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest s príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov MZVaEZ SR.
Kontrolou bolo zistené, že v rozpore s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 151/2010 Z. z.
o zahraničnej službe v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 4 ods. 1 Kariérneho
poriadku bolo v 108 prípadoch štátnozamestnanecké miesto v ústredí MZVaEZ zaradené medzi
diplomatické miesta napriek tomu, že prevažujúca väčšina činností uvádzaných v opise činností
štátnozamestnaneckého miesta príslušného štátneho zamestnanca zaradeného na
diplomatickom mieste nemala charakter diplomatických činností.
Kontrola na základe poverenia č. 17/2014: kontrola efektívnosti plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov MZVaEZ SR s dôrazom na finančno-hospodársku
agendu, konzulárnu a diplomatickú agendu na Generálnom konzuláte v Sankt
Peterburgu a na vecne príslušných riadiacich útvaroch.
Kontrolou boli zistené nedostatky v zasielaní mesačných prehľadov o stykovej činnosti
ekonomického diplomata, správ generálneho konzula zo ZPC vedúcemu ZÚ Moskva a hlásení
o konzulárnej činnosti, informáciách k vyúčtovaniu spoločenského podniku, zabezpečení
priestorov konzulárnych pracovísk, zverejnených informáciách pre verejnosť, osvedčovaní
podpisov, prekročení limitu konzulárnej pokladne, výbere a evidencii správnych poplatkov,
príprave
protikorupčného plánu, agende vydávania cestovných dokladov, evidencii
a znehodnocovaní zneplatnených vízových nálepiek a postupe pri akreditácii cestovných
kancelárií.
Zhodnotenie opatrení: V rámci plnenia opatrení bolo zabezpečené dodržiavanie právnych
predpisov, úloh z inštrukčných listov a metodických pokynov, žiadosť o údržbu kamerového
systému, aktualizácia webovej stránky, evidencia správnych poplatkov a vyčíslený rozdiel,
ktorý vznikol v neprospech ZU nesprávnym výberom správnych poplatkov za akreditáciu
cestovných kancelárií.
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Príloha č. 3

Programová štruktúra 2014 - 2016
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:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie realizáciou konkrétnych
projektov
Merateľný ukazovateľ:
Počet uskutočnených stretnutí (aspoň 5)
Garant: SHSP
Cieľ splnený. V roku 2014 sa uskutočnilo 30 podujatí v rámci upevňovania bilaterálnej
spolupráce v oblasti ekonomickej diplomacie, napr. Slovensko – rakúske ekonomické fórum,
Slovensko – švajčiarske inovačné fórum SWISSNES, konferencia TTIP pre odbornú verejnosť,
Slovensko – severské inovačné fórum a mnohé ďalšie, Inovačné fórum 2014, priemyselné dni
NATO a ďalšie.
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: OVZI
Cieľ bol splnený. V priebehu roka 2014 sa uskutočnilo spolu 7 zasadnutí Európskej rady
(vrátane mimoriadnych a neformálnych zasadnutí) a 11 zasadnutí Rady pre všeobecné
záležitosti, kde OVZI prispievalo k formulácii a presadzovaniu pozícií SR. Na uvedených
zasadnutiach boli z úrovne predsedu vlády SR, podpredsedu vlády a ministra ZVaEZ SR, resp.
štátneho tajomníka pre európske záležitosti aktívne presadzované záujmy SR.
Cieľ 3:
Aktívne pôsobiť v Rade OSN pre ľudské práva
Merateľný ukazovateľ:
Počet vystúpení na rokovacích fórach RĽP (minimálne 10)
Garant: SEPK/OĽPR

Cieľ splnený. V roku 2014 v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia krajín (UPR) SR
vystúpila k viacerým krajinám (Gambii, Bolívii, Iránu, Iraku, Egyptu, Slovinsku, BaH,
Albánsku, DRC, Pobrežiu slonoviny, Portugalsku, KĽDR, Kostarike, Nikarague a Etiópii). SR
vystúpila aj v rámci výročného celodenného zasadnutia k právam dieťaťa. Počas substantívnej
časti zasadnutia Rady sa Slovensko aktívne zapájalo do interaktívnych dialógov podľa
osobitných procedúr Rady, ako napr. osobitným spravodajcom o obhajcoch ľudských práv, s
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medzinárodnou vyšetrovacou komisiou pre Sýriu, či osobitnými spravodajcami pre
ľudskoprávne situácie v KĽDR a Stredoafrickej republike.
V marci 2014 vystúpil na High-level segmente 27. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva
ŠTAT2 Peter Javorčík.
V roku 2014 uskutočnilo MZVaEZ SR všetky kroky k úspešnej prezentácii kandidatúry SR do
Rady OSN pre ľudské práva na roky 2018 – 2020.
Cieľ 4:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu s kľúčovými partnermi realizáciou konkrétnych politických,
či konzulárnych projektov
Merateľný ukazovateľ:
Počet rozpracovaných projektov ročne (minimálne 10)
Garant: SEZA, POLS v spolupráci so SEPK
Cieľ splnený. S partnermi z krajín, ktoré sú považované za kľúčových partnerov bolo na
politickej úrovni uskutočnených v r. 2014 množstvo konzultácií, ktorých počet prekročil
stanovenú minimálnu hranicu 10.
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 v spolupráci so SEPK
Cieľ splnený. S partnermi z krajín, ktoré sú v eurointegračnom procese, ako aj s partnermi
z krajín Východného partnerstva bolo tak na politickej ako aj na expertnej úrovni
uskutočnených v roku 2014 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. V roku 2014 s PPV a MiZVaEZ SR zúčastnil na všetkých ministerských
zasadnutiach NATO. Okrem toho sa PPV a MiZVaEZ SR zúčastnil aj na samite vo Walese 4. –
5. 9. 2014 v sprievode prezidenta S. Prebiehali aj konzultácie s partnermi 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
v rôznych jazykových verziách
Merateľný ukazovateľ:
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Počet úradov v zahraničí, na ktorých bol realizované výstavno-prezentačné projekty (min. 10)
Garant: OVDI
V roku 2014 realizoval OVDI štyri výstavno-prezentačné projekty, zamerané na nasledovné
výročia: 10. výročie vstupu SR do Európskej únie, 25. výročie Nežnej revolúcie, 70.
výročie Slovenského národného povstania a 100 rokov od vypuknutia I. svetovej vojny.
Z hľadiska relevantnosti súvisia predmetné projekty s plnením úlohy MZVaEZ SR zabezpečiť
jednotnú prezentáciu SR v zahraničí, ktorá vyplýva z programového vyhlásenia vlády SR na
roky 2012-2016 a z novely tzv. kompetenčného zákona (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).
Z hľadiska vyhodnotenia merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že cieľ realizovať
predmetný projekt minimálne desiatimi ZÚ, bol splnený nasledovne:


Výstavu 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, realizovalo 51
zastupiteľských úradov,



Výstavu 100. výročie od vypuknutia I. svetovej vojny realizovalo 33
zastupiteľských úradov,



Výstavu 70. výročie SNP realizovalo 32 zastupiteľských úradov,



Výstavu 25. výročie Nežnej revolúcie realizovalo 46 zastupiteľských úradov.

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. Slovenské inštitúty (SI) v zahraničí plnili v roku 2014 priority stanovené
ústredím a ročným rámcovým programom. Činnosť SI sa vykonávala v úzkej spolupráci so
zastupiteľskými úradmi. SI prezentovali slovenskú kultúru, umenie a vedu, významné
historické výročia a turistický ruch SR, zorganizovali divadelné predstavenia, prezentácie
slovenskej literatúry, besedy, koncerty, plenérové podujatia, prekladateľské súťaže, filmové
prehliadky a iné. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj aktivitám v obciach a regiónoch
obývanými krajanmi a spolupráci s krajanskými organizáciami. Pripravované aktivity boli
propagované prostredníctvom mesačných programov SI, webových stránok a prostredníctvom
sociálnej siete Facebook. Podujatia boli organizované v priestoroch SI a spoluorganizované s
partnerskými inštitúciami mimo SI. SI organizujú kurzy slovenského jazyka.
V uplynulom roku si Slovenská republika pripomínala viacero významných výročí, ku ktorým
SI v spolupráci so ZÚ a ďalšími inštitúciami, pripravil rozličné prezentačné podujatia. Kultúrne
aktivity SI boli realizované pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ, 25. výročia nežnej
revolúcie, 70. výročia SNP a 100. výročia 1. Svetovej vojny, druhá polovica roku 2014 bola
zameraná na predsedníctvo SR vo Vyšehradskej skupine.

64

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 (100 %)
Garant: SBPI
Cieľ splnený. Víza sú vydávané na 49 ZÚ SR v zahraničí a na všetkých je N VIS dobudovaný.
Údaje sú získavané a monitorované v rámci interných zdrojov MZVaEZ SR.
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. Z celkového počtu 49 ZÚ SR v zahraničí, na ktorých je zriadené vízové
pracovisko, bol N-VIS pripojený k centrálnemu VIS na 28 ZÚ SR v zahraničí (v krajinách
mimo Schengenského priestoru). Pripájanie N-VIS k centrálnemu VIS prebieha v súlade s
harmonogramom v zmysle požiadaviek ES. Údaje sú získavané a monitorované v rámci
interných zdrojov MZVaEZ.
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. Z celkového počtu ZÚ SR v zahraničí, na ktorých je zriadené vízové
pracovisko, bol implementovaný druhý biometrický prvok na ZÚ SR v zahraničí (v krajinách
mimo Schengenského priestoru). Zavedenie zberu druhého biometrického prvku (odtlačku
prsta) od žiadateľov o víza prebieha v súlade s harmonogramom v zmysle požiadaviek ES.
Údaje sú získavané a monitorované v rámci interných zdrojov MZVaEZ.
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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 (100%)
Garant: SBPI
Cieľ nesplnený. Finančné prostriedky na zabezpečenie projektu sú alokované na MF SR.
Projekt je vo finálnej fáze posudzovania. Realizácia verejného obstarania je predpokladaná v 2.
štvrťroku 2015. Údaje sú získané v rámci interných zdrojov MZVaEZ.
Cieľ 5:
Pripraviť návrh programu budúceho predsedníctva SR vo V4 (2014-2015) a zabezpečiť jeho
úspešnú realizáciu
Merateľný ukazovateľ:
Realizovať 4 regionálnych politických rokovaní a stretnutí v rámci V4 (celkovo 4)
Garant: 2TEO
Cieľ bol splnený. Návrh programu predsedníctva SR vo V4 (SK V4 PRES) bol vypracovaný
v prvej polovici roka 2014. Vláda SR program schválila na svojom 110. rokovaní dňa 4.6.2014.
Číslo predmetného uznesenia: 278/2014.
V roku 2014 sa v rámci realizácie programu SK V4 PRES uskutočnili nasledovné regionálne
politické rokovania a stretnutia v rámci V4 na vysokej úrovni:
1) Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 + Juhokórejská republika
(17.7.2014)
2) Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 + Spojené kráľovstvo
(30.10.2014)
3) Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 + západný Balkán
(30.-31.10.2014)
4) Stretnutie predsedov vlád krajín V4 s prezidentom Švajčiarska
(9.12.2014)
5) Spoločná návšteva ministrov zahraničných vecí krajín V4 na Ukrajine
(16.12.2014)
Okrem toho sa uskutočnili ďalšie regionálne politické rokovania a stretnutia v rámci V4 na
úrovni štátnych tajomníkov, generálnych riaditeľov, riaditeľov odborov.
Cieľ 6:
Posilňovať bezpečnosť euroatlantického priestoru
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Okrem účasti PPV a MiZVaEZ SR na zasadnutiach ministrov zahraničných vecí
NATO, ako aj na každomesačných zasadnutiach Rady pre zahraničné veci EÚ prebiehali
konzultácie s partnermi na týždňovej báze v rámci jednotlivých formátov NATO a EÚ.
Cieľ 7:
Spoluorganizácia podujatia venovaného aktuálnym otázkam zahraničnej bezpečnostnej politiky
– „Slovenské bezpečnostné fórum“
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočnenie podujatia (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
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Cieľ splnený. Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnilo 6. 10. 2014.
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 (počet rokovaní: 2)
Garant: MEPO

Cieľ splnený čiastočne. Aj počas roka 2014 prebiehala komunikácia medzi slovenskou
a maďarskou stranou. Je potrebné pripomenúť, že súčasný splnomocnenec maďarskej vlády bol
do funkcie vymenovaný až 25. júla 2014, pričom maďarská strana menovanie slovenskej strane
do dnešného dňa oficiálne neoznámila. Tieto skutočnosti sú dôvodom, pre ktorý nenastal
výraznejší posun v rokovaniach.
Rokovanie splnomocnencov vlády SR a Maďarska k implementácii rozsudku Medzinárodného
súdneho dvora sa uskutočnilo v septembri 2014 v Budapešti. Ďalšie stretnutie splnomocnencov
sa uskutočnilo 10. februára 2015 v Bratislave. V tomto roku tak možno očakávať
zintenzívnenie rokovaní.
Prvok 06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom
Cieľ:
Realizovať spoluprácu s tretím sektorom prostredníctvom poskytovaných dotácií v oblasti
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na pridelené dotácie (min. 90 %)
Garant : ANAP
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 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 rozvojovej pomoci a o
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)každoročne vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 2 a)
(mimovládny sektor a akademická obec) na podporu štúdií, analýz a organizáciu podujatí v
oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri
tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Na rok 2013 bolo na dotačný mechanizmus MZVaEZ SR v oblasti medzinárodných vzťahov
a zahraničnej politiky SR vyčlenených 122 000 EUR.
Komisia posudzovala 81 žiadostí o dotáciu. V súlade s hlavnými zahranično-politickými
prioritami MZVaEZ SR bolo podporených 36 projektov vo výške 122 000 EUR. V konečnom
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dôsledku možno posúdiť efektívnosť využitia pridelených finančných prostriedkov v podobe
reálnych výstupov- štúdií, publikácií, seminárov, konferencií, ktoré prispeli spolupráci
MZVaEZ SR s tretím sektorom pri tvorbe zahraničnej politiky SR a hlavným motorom
podpory verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
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 splnený. Celkovo sa na vzdelávaní zúčastnilo 709 osôb. V projekte sa zamestnanci
zúčastňujú na dlhodobom vzdelávaní. Tí, ktorí neboli započítaní v plnení ukazovateľa v roku
2014 a pokračujú vo vzdelávaní v roku 2015, budú spolu s novými účastníkmi zapojenými do
projektu, započítaní v rámci vykazovania ukazovateľov projektu za rok 2015.
Prvok 06U0A08 – Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv
Cieľ:
Čerpanie prostriedkov na tvorbu a implementáciu politík v oblasti ľudských práv
Merateľné ukazovateľ:
Poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv (počet poskytnutých dotácií – minimálne 10)
Garant: OĽPR
Cieľ splnený. V rámci výzvy Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 bolo
podporených 48 projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv
a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostaným prejavom intolerancie. Počet poskytnutých dotácií v roku 2014
niekoľkonásobne presiahol stanovený minimálny limit.

Program 05T – Oficiálna rozvojová pomoc
Zámer: Plnenie Miléniových rozvojových cieľov – zmierňovanie chudoby, podpora trvalo
udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja rozvojových krajín.

Podprogram 05T0A – Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ 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
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Cieľ splnený. V súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2014
MZVaEZ SR poskytlo v roku 2014 finančnú humanitárnu pomoc v celkovej výške 519 869
EUR.
Prvok 05T0A02 – Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ SR
Cieľ:
Poskytnúť oficiálnu rozvojovú pomoc v programových krajinách v zmysle stanovených priorít
v NP ODA na rok 2014
Merateľný ukazovateľ:
Vyplatené finančné prostriedky na schválené rozvojové projekty podľa NP ODA 2014
(áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. V súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2014 bolo v
roku 2014 v rámci dotačných kôl schválených 26 projektov v celkovej kontrahovanej hodnote
cca 2,8 milióna EUR pre nasledovné krajiny: Keňa (5), Južný Sudán (1), Afganistan (1),
Moldavsko (6), Gruzínsko (1), Ukrajina (2), Bielorusko (1), Kosovo (1), Albánsko (2), Bosna a
Hercegovina (1), SR (5).
V roku 2014 MZVaEZ SR administrovalo program finančných príspevkov - mikrograntov pre
partnerské krajiny prostredníctvom zastupiteľských úradov. Celkovo bolo v tomto roku
poskytnutých 59 finančných príspevkov – mikrograntov do 10 krajín v celkovej kontrahovanej
sume 284 117 EUR. Najviac finančných príspevkov bolo poskytnutých subjektom z Moldavska
(20), nasledovali žiadosti z Kene (10) a Bosny a Hercegoviny (10).
MZVaEZ SR v roku 2014 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci Centra na odovzdávanie
skúseností z integrácie a reforiem (CETIR), určeného na odovzdávanie slovenských
transformačných a integračných skúseností partnerským krajinám. V r. 2014 bolo
realizovaných 28 aktivít (študijné pobyty, vysielanie expertov, stáže diplomatov) v 11-tich
partnerských krajinách v celkovej hodnote 141 906 EUR.
Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín je program, ktorý sa zameriava na
budovanie kapacít slovenských odborníkov, dobrovoľníkov a v kontexte postnávratových
aktivít na zvyšovanie povedomia a akceptácie rozvojovej spolupráce. V roku 2014 bolo
schválených 43 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do 15 rozvojových krajín v
celkovej kontrahovanej sume 244 670 EUR.

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

presadzovanie

zahranično-politických

záujmov

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZVaEZ SR
Cieľ 1:
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v roku 2014
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SR

Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených členských príspevkov v roku 2014 (minimálne 22)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVaEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2014 bolo uhradených viac ako 22 členských príspevkov do
medzinárodných organizácií. V zmysle stanoveného cieľa a prijatého merateľného ukazovateľa
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.
Cieľ 2:
Zabezpečiť úhradu dobrovoľných členských príspevkov do medzinárodných organizácií v roku
2014, ktorých úhrada vyplýva z unesenia vlády SR
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených dobrovoľných členských príspevkov v roku 2014, ktorých úhrada vyplýva
z UV SR (minimálne 4)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVaEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2014 bolo uhradených viac ako 4 členské príspevkov do medzinárodných
organizácií, ktorých úhrada vyplýva z uznesenia vlády SR.

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 – MZVaEZ 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 splnený. Od apríla 2014 bol za MZVaEZ SR vyslaný 1 civilný expert v SMM OBSE na
Ukrajine a do júna 2014 malo MZVaEZ SR vyslaného 1 civilného experta v EUMM
v Gruzínsku.
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Program 0D4 – SK PRES 2016
Zámer: Vytvoriť predpoklady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku
2016 (SK PRES)
Cieľ 1:
Plniť úlohy v súvislosti s prípravou SK PRES v oblasti budovania administratívnych
a rozhodovacích štruktúr
Merateľný ukazovateľ:
Počet zasadnutí medzirezortnej koordinačnej rady a jej medzirezortných pracovných skupín
(minimálne 8)
Garant: PRES
Cieľ splnený. MKR zasadala 2-krát, pracovné skupiny celkovo 5-krát. Pôvodne plánovaná PS
pre prípravu politických kritérií sa neaktivovala a jej funkcie prevzala existujúca Komisia pre
európske záležitosti. Konštatujeme, že zvolený mechanizmus bol pri príprave obsahových
priorít SK PRES efektívnejší a účinnejší ako zasadnutia novej PS pre prípravu politických
kritérií.
Cieľ 2:
Plniť úlohy v súvislosti s prípravou SK PRES v oblasti finančného zabezpečenia
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozpočtové zabezpečenie SK PRES
k vypracovaniu analýzy výdavkov SK PRES (minimálne 3)
Garant: FINO/PRES
Cieľ splnený čiastočne. Medzirezortná PS pre rozpočtové zabezpečenie SK PRES
k vypracovaniu analýzy výdavkov SK PRES zasadala 1 krát. Problematické otázky rezortov vo
vzťahu k rozpočtu sa však riešili s rezortmi na bilaterálnej úrovni, najmä v období počas MPK
k rozpočtu SK PRES na rok 2015. V oblasti prípravy finančného zabezpečenia sa tento
mechanizmus osvedčil ako efektívny a účinný.
Cieľ 3:
Plniť úlohy v súvislosti s prípravou SK PRES v oblasti budovania personálnych kapacít
a vzdelávania
Merateľný ukazovateľ:
Priebežná aktualizácia databázy predsedníckeho korpusu a príprava vzdelávacích aktivít
(áno/nie)
Garant: OPVK/PRES
Cieľ splnený. Databáza predsedníckeho korpusu bola priebežne aktualizovaná. Vzdelávacie
aktivity národného projektu s názvom „Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy
v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ v kontexte prípravy SK PRES“
boli spustené v máji 2014 jazykovým vzdelávaním v anglickom a francúzskom jazyku pre 709
štátnych zamestnancov (počet osôb ku koncu r. 2014). Prebiehala aj príprava ďalších oblastí
projektu – inštitucionálno-procedurálnej prípravy a tréningov komunikačných, prezentačných
a negociačných zručností.
Cieľ 4:
Plniť úlohy v súvislosti s prípravou SK PRES v oblasti budovania logisticko-bezpečnostného
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zabezpečenia
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia medzirezortnej logisticko-bezpečnostnej pracovnej skupiny pre SK PRES
(minimálne 3)
Garant: PRES
Cieľ splnený čiastočne. Medzirezortná PS pre logistiku a bezpečnosť zasadala 1-krát. V období
august - október 2014 sa konali bilaterálne stretnutia OLOG/PRES so všetkými rezortmi
k logisticko-organizačnému zabezpečeniu a kalendáru podujatí SK PRES. Tieto sa ukázali ako
efektívnejšia forma komunikácie s rezortmi v súvislosti s prípravou SK PRES v oblasti
logisticko-organizačného zabezpečenia.

Program 0D3 – Pomoc krajanom v zahraničí
Zámer: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí
Cieľ 1:
Plniť všetky úlohy podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - predložiť správu na rokovanie vlády SR a následne do NR SR
o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
Merateľný ukazovateľ:
Predloženie správy na rokovanie vlády SR a následne do NR SR o štátnej politike vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2013 bola predložená na
rokovanie vlády SR dňa 9. 7. 2014 a schválená uznesením vlády č. 335/2014. Národná rada SR
zobrala materiál na vedomie dňa 12. 12. 2014.
Cieľ 2:
Plniť všetky úlohy podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - zorganizovať v roku 2014 Stálu konferenciu
Merateľný ukazovateľ:
Zorganizovanie Stálej konferencie (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v dňoch 30. – 31. októbra 2014 v Bratislave zorganizoval Stálu
konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014.
Cieľ 3:
Plniť všetky úlohy podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - uskutočniť pravidelné krajanské podujatia v SR aj v zahraničí
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť pravidelné krajanské podujatia v SR aj v zahraničí (minimálne 5)
Garant: ÚSŽZ
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Cieľ splnený. V roku 2014 ÚSŽZ uskutočnil resp. sa významnou mierou podieľal na týchto
krajanských podujatiach na Slovensku:
1. Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, podujatie, ktorého sa
zúčastnili deti so slovenských národnostných menšín zo 4 krajín a z hľadiska
literárnych prác deti z 8 krajín;
2. Krajanská nedeľa – 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
a realizácia 41. Krajanskej nedele pod názvom „Daj nám, ženích, daj nám vína“,
ktorého sa zúčastnilo 9 súborov (238 účinkujúcich) a Krajanského dvora, počas
troch dní s ponukou gurmánskych špecialít a remeselných výrobkov a ukážok
ľudového umenia Slovákov zo zahraničia (11. – 14. júla);
3. na tradičnom festivale Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych
slávností v Dulovciach, kde z radov krajanov zo zahraničia bola podporená
úradom účasť z Chorvátska, Srbska a Rumunska;
4. úrad s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave realizoval
kurz pre 15 redaktorov a spolupracovníkov redakcií zo slovenských krajanských
médií pôsobiacich v šiestich štátoch Európy (17.-24. august);
5. a v zahraničí podujatie „Slovenská gazdinka“ organizovaný Zväzom Slovákov
v MR v spolupráci s ZÚ SR v Budapešti.
Cieľ 4:
Pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydávať osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí na účely
uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi
Merateľný ukazovateľ:
Počet vybavených žiadostí (približne 1 000 žiadostí)
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2014 prijal 941 žiadostí a vydal 710 osvedčení.
Cieľ 5:
Poskytovať dotácie na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich
v zahraničí v stanovených oblastiach s cieľom zachovania a rozvíjania slovenskej identity,
kultúry, jazyka a kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí
Merateľný ukazovateľ:
Plnenie uznesenia vlády SR č. 625 zo dňa 17. septembra 2008 ku Koncepcii štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015; bod B.4 - zabezpečiť 40 mil. Sk =
1 327 756,75 € do grantového systému úradu (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ
Cieľ nesplnený. Nepokryté zo zákona č. 473/2013 z 12. decembra 2013 o štátnom rozpočte na
rok 2014 vo výdavkoch štátneho rozpočtu kapitoly 10 – Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR v kóde programu 0D3 Pomoc krajanom v zahraničí a ani
rozpočtovým opatrením o pokrytí účelových výdavkov v zmysle uznesenia.
Cieľ 6:
Zabezpečiť realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.
Merateľný ukazovateľ:
Plnenie uznesenia vlády SR č. 625 zo dňa 17. septembra 2008 ku Koncepcii štátnej politiky

73

starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015; bod B.5 – zabezpečiť účelové
finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk ( 99 581,79 € ) určené na realizáciu Dohody (logický
ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. Zabezpečené rozpočtovým opatrením, výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu
programov vlády SR pod č. 9 zo dňa 30. 4. 2014.
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Príloha č. 4

Program 0D4 – SK PRES 2016
Pre účely financovania prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 na
obdobie rokov 2014 až 2017 bol na základe úlohy C.4 UV SR č. 392/2012 vytvorený
samostatný medzirezortný rozpočtový program 0D4 SK PRES 2016, kde je alokovaný rozpočet
SK PRES. Gestorom medzirezortného rozpočtového programu je MZVaEZ SR.
Rozpočet SK PRES vychádzal z rozpočtových možností Slovenskej republiky v roku
2014. Ministerstvo financií SR alokovalo v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 –
2016, schválenom uznesením vlády č. 588/2013, v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy
„Rezerva na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ“ pre rok 2014 celkovú sumu vo výške
3 000 000 EUR.
Celkovo sa z rozpočtu SK PRES v roku 2014 v sume 3 000 000 EUR dosiahlo čerpanie
1 814 271,85 EUR čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 60,47 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
1 822 245 EUR a vyčerpalo sa 1 027 501,51 EUR.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 545
627 EUR a čerpaný vo výške 332 885,43 EUR na 61,00 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 632 128 EUR a čerpaný
vo výške 393 355,80 EUR na 62,22 %.
V kategórii 640 –bežné transfery boli čerpané finančné prostriedky vo výške 529,11
EUR.
V roku 2014 boli čerpané aj kapitálové výdavky v kategórii 710 – obstaranie
kapitálových aktív vo výške 60 000 EUR. Tieto výdavky boli použité na zabezpečenie
projektovej dokumentácie pre príspevkovú organizáciu Slovenská filharmónia Bratislava.
Najväčšia časť úspor rozpočtu vznikla v kategóriách 610 a 620 a to v dôsledku
neskoršieho obsadenia pracovných pozícií SK PRES v jednotlivých ÚOŠS a na SZ EÚ Brusel.
Finančné úspory v rozpočte vznikli aj v z posunu dátumu prenájmu novej budovy SK PRES
v Bruseli a s tým spojenými výdavkami. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že
uvedené úspory z titulu neskoršieho prenájmu novej budovy SZ Brusel, akými sú napríklad
výdavky vynaložené na sťahovanie inventáru a osobných vecí medzi starou a novou budovou
Stáleho zastúpenia, budú musieť byť uhradené z rozpočtu SK PRES v roku 2015.
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Čerpanie rozpočtu programu 0D4 SK PRES
k 31.12.2014
ÚOŠS

Počet
osôb
2014

610

620

630

640

710

Spolu

Protimonopolný úrad SR – 0D409

2

28 819,40

10 072,36

0,00

0,00

0,00

38 891,76

Úrad jadrového dozoru – 0D405

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÚOOÚ – 0D40L

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úrad priemyselného vlastníctva SR –
0D40E

2

29 088,00

10 167,00

0,00

0,00

0,00

39 255,00

Úrad vlády SR – 0D407

0

0,00

0,00

2 817,08

0,00

0,00

2 817,08

Úrad pre verejné obstarávanie – 0D40C

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Generálna prokuratúra SR – 0D40F

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národná rada SR – 0D40M

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR – 0D40G

4

37 595,85

13 433,81

0,00

48,74

0,00

51 078,40

Ministerstvo financií SR – 0D408

8

104 653,47

36 576,39

0,00

0,00

0,00

141 229,86

Ministerstvo hospodárstva SR – 0D40J

4

48 544,38

16 965,09

0,00

0,00

0,00

65 509,47

Ministerstvo kultúry SR – 0D40H

2

13 472,85

4 708,47

0,00

0,00

60 000,00

78 181,32

Ministerstvo obrany SR – 0D40K

4

37 600,00

13 141,12

0,00

0,00

0,00

50 741,12

9

91 444,87

32 180,43

0,00

0,00

0,00

123 625,30

5

33 726,07

11 648,08

0,00

297,75

0,00

45 671,90

Ministerstvo spravodlivosti SR – 0D40B

2

13 021,00

4 551,00

0,00

0,00

0,00

17 572,00

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR – 0D403

2

22 913,00

8 273,00

0,00

0,00

0,00

31 186,00

Ministerstvo vnútra SR – 0D40D

8

33 393,46

12 045,34

0,00

0,00

0,00

45 438,80

Ministerstvo zdravotníctva SR – 0D402

4

51 141,83

17 333,66

0,00

182,62

0,00

68 658,11

Ministerstvo životného prostredia SR –
0D404

8

82 073,22

28 288,40

65 640,83

0,00

0,00

176 002,45

Štatistický úrad – 0D406

1

9 916,00

3 466,00

0,00

0,00

0,00

13 382,00

MZVaEZ SR+SZ EU Brusel - 0D401

27

390 098,11

110 035,28 324 897,89

0,00

0,00

825 031,28

Spolu

92

1 027 501,51

332 885,43 393 355,80

529,11

60 000,00

1 814 271,85

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR – 0D40I
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR – 0D40A

Schválený rozpočet programu 0D4
Presun na úhradu nájmu novej budovy SZ EÚ Brusel - po dohode s
MF SR
Vrátené do rozpočtu MF SR
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3 000 000,00
200 000,00
985 728,15

3. Tabuľková časť

1. Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014
2. Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2014
3. Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014
4. Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014
5. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
6. Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2014
7. Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly štátneho rozpočtu
za rok 2014
8. Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014
9. Neupotrebiteľný majetok kapitoly MZVaEZ SR k 31. 12. 2014 (nepotrebný majetok)
10. Neupotrebiteľný majetok kapitoly MZVaEZ SR
majetok)
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k 31. 12. 2014 (nepoužiteľný
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